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UMUARAMA

Umuarama está entre as cidades 
que receberão R$ 19,9 milhões
Governo do Estado confirma o repasse de R$ 19,9 milhões do Fundo Estadual 

de Saúde para 119 municípios. Os recursos serão usados na compra de veículos 
para transpor te sanitário, ambulâncias e vans, além da aquisição de equipamen-
tos para UBSs. Umuarama está na relação dos municípios beneficiados. A ação 
faz par te do pacote de R$ 168 milhões destinado à saúde pública anunciado por 

Ratinho Jr em dezembro do ano passado. 

Números da dengue 
estão aumentando 
assustadoramente 
em Umuarama 

Feira de sexta pode 
mudar da Av. Pe José 
Germano para 
o Poliesportivo 

Previsão da Secretaria 
Municipal de Educação 
é de que as aulas retor-
nem no segundo semes-
tre. Máscaras de acrílico, 
confeccionadas no IFPR 
(Instituto Federal do 
Paraná), foram entregues 
ontem à secretária Mau-
riza de Lima. Professores 
estão sendo preparados 
para uma nova reali-
dade dentro das escolas 
municipais. 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Convênio da segurança
Foi apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 
requerimento, de autoria do deputado estadual Delegado 
Fernando Martins – em conjunto com os deputados e também 
delegados Jacovós e Racalcatti –, para que o Governo do Estado 
tome providências a respeito da elaboração de convênios entre 
a Polícia Civil e Guardas Municipais. A medida foi aprovada 
em plenário. “Acredito que a união das forças de segurança 
estaduais e municipais vai agilizar as investigações judiciarias, 
melhorando o índice de elucidação de casos. Seguimos 
buscando melhorias e proteção para toda a população 
paranaense”, comenta Martins.

Máscaras no país
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) acredita 
em um trâmite mais rápido 
ao projeto de lei aprovado, 
na semana passada, 
no Senado Federal que 
torna obrigatório o uso 
de máscaras em todo o 
Brasil. “O Senado aprovou 
um substitutivo ao projeto 
original da Câmara do 
Deputados e agora a matéria 
volta ao legislativo federal. 
Mas acredito que ainda 
nesta semana, o substitutivo 
entre na pauta de votação na 
Câmara dos Deputados”.

Julgamento da chapa
O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, incluiu 
na pauta da sessão de hoje (9) o julgamento de duas Ações 
de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) que apuram supostos 
ataques cibernéticos em grupo de Facebook para beneficiar 
a campanha do então candidato a presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) e do candidato a vice, Hamilton Mourão (PRTB), nas 
eleições de 2018. O julgamento teve início em novembro de 
2019, com o voto do relator das matérias e corregedor-geral 
da Justiça Eleitoral, ministro Og Fernandes, que se manifestou 
pela improcedência das Aijes. O ministro Edson Fachin pediu 
vista dos processos. Agora, com a apresentação do voto-vista, 
o julgamento será retomado.

Sai antes de entrar
Em nota, o empresário Carlos Wizard informou que não 
vai mais colaborar com o Ministério da Saúde na função de 
conselheiro do ministro interino Eduardo Pazuello e disse ter 
sido convidado a assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Mas, segundo 
o texto, ele recusou. “Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello 
pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me 
dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos 
sociais que iniciei em 2018 em Roraima”, diz o comunicado. 
Desde a saída do ministro Nelson Teich, em maio, Wizard vinha 
sendo cotado para assumir o cargo.

Estado precursor
O Paraná foi um dos 
primeiros estados a criar 
e regulamentar a lei que 
obriga o uso de máscara de 
proteção, em vigor desde o 
final de abril. Romanelli, um 
dos autores da lei, lembra 
que a máscara de proteção 
facial é uma das garantias de 
prevenção à contaminação 
pelo novo coronavírus. “No 
Paraná, com as medidas 
criadas e aprovadas pela 
Assembleia Legislativa, 
evitamos a propagação 
do vírus de maneira 
descontrolada”.
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MS muda formato de
divulgação de covid-19

O Ministério da Saúde passará 
a divulgar os dados de covid-19 em 
uma plataforma interativa que trará 
a análise regionalizada de casos e 
mor tes por data de ocorrência. A 
nova ferramenta deverá ser disponi-
bilizada ainda esta semana.

“O uso da data de ocorrência (e não 
da data de registro) auxiliará a se ter um 
panorama mais realista do que ocorre 
em nível nacional e favorecerá a predi-
ção, criando condições para a adoção 
de medidas mais adequadas para o 
enfrentamento da covid-19, nos âmbitos 
regional e nacional”, diz o comunicado, 
divulgado na noite de domingo (7).

Para o governo, a divulgação do 
acúmulo de casos, como vinha sendo 
feito até o momento, dificulta a veri-
ficação das mudanças dos cenários 
regionais, estaduais e municipais. “O 
dado acumulado pode indicar uma 
grande quantidade de casos em loca-
lidades que já estão em outra fase da 
curva epidemiológica”, informou.

Além da nova plataforma, o MS dis-
ponibilizará às terças-feiras um boletim 
baseado na semana epidemiológica, 
que será apresentado em uma reunião 
técnica, com a participação do Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde (Conasems). 
Por convenção internacional, as sema-
nas epidemiológicas são contadas de 
domingo a sábado e servem como 
padrão para comparação de dados e 
acompanhamento da evolução da dinâ-
mica de transmissão da doença.

Paralelamente, foi criada uma base 
de disseminação de dados abertos – o 
OpenDatasus – que disponibiliza as noti-
ficações de síndrome gripal leve e de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
relacionadas ao covid-19. De acordo com 
o MS, o uso dessas ferramentas também 
está em processo de melhorias, em par-
ceria com estados e municípios.

SUPRESSÃO DE DADOS
Nos últimos dias, o governo já 

Divulgação paralela
Em meio a essas mudanças, o Conass disponibilizou no domingo (7), em seu site, 

um painel próprio com dados atualizados sobre o covid-19 no país. De acordo com 
a entidade, a iniciativa está pautada “pelo mais alto interesse público”, com vista à 

“defesa da saúde e da vida” dos brasileiros.

Críticas à mudança
Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia criticou a mudança na divulgação de dados 

do Ministério da Saúde. “É fundamental que em uma pandemia de tamanha magnitude tenha-
mos os números reais. Somente com informações epidemiológicas confiáveis será possível a 

avaliação das medidas atuais e o planejamento de ações para combater a propagação do novo 
coronavírus, que vem causando danos avassaladores no mundo e especialmente no Brasil”, diz o 
comunicado. Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que 

a comissão externa que trata da covid-19 vai “se debruçar sobre as estatísticas”. Para Maia, “é 
urgente que o Ministério da Saúde divulgue os números com seriedade, respeitando os brasilei-

ros e em horário adequado. Não se brinca com mortes e doentes”.

NOVA ferramenta deverá ser disponibilizada nesta semana

DIVULGAÇÃO

havia deixado de apresentar alguns 
dados consolidados e mudado a dinâ-
mica de divulgação. Antes, a pasta 
divulgava boletins atualizados diaria-
mente entre 17h e 18h, durante cole-
tivas de imprensa. Desde a última 
quinta-feira (4), os dados têm sido 
divulgados próximo às 22h.

O Ministério Público Federal (MPF) 
instaurou, no sábado (6), procedi-
mento extrajudicial para apurar porque 
o Ministério da Saúde mudou a forma 

de divulgação dos dados do novo 
coronavírus no Brasil. Desde a última 
sexta-feira (5), a pasta também parou 
de divulgar os números totais da con-
taminação no painel oficial e passou 
a divulgar apenas os números diários.

Para o MS, a adequação dos horá-
rios de divulgação dos dados é parte da 
estratégia da obtenção de informações 
mais precisas, pois o momento de divul-
gação está atrelado ao fechamento dos 
boletins epidemiológicos estaduais.



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 9 DE JUNHO DE 2020

Ações contra o
trabalho infantil

Doze de junho é o Dia 
Mundial Contra o Trabalho 
Infantil. Neste ano, não será 
possível à equipe da Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social realizar palestras 
e trabalhos que envolvam 
público, por conta das res-
trições impostas pelo com-
bate à pandemia da Covid-
19 – especialmente quanto 
às aglomerações. Mesmo 
assim, algumas ações 
pretendem levar o tema à 
reflexão, dada a importân-
cia de enfrentar o trabalho 
infantil para garantir um 
desenvolvimento mais ínte-
gro e saudável às crianças 
e adolescentes.

Camisetas foram distri-
buídas para as equipes da 
Assistência Social e outros 
setores da municipalidade 
para divulgar os eixos da 
campanha, que neste ano 
alerta para o risco de cres-
cimento da exploração do 
trabalho infantil motivado 
pelos impactos da pan-
demia. O slogan da cam-
panha é “Covid-19: agora 
mais do que nunca, prote-
jam crianças e adolescen-
tes do trabalho infantil”.

O objetivo é conscientizar 
a sociedade e o Estado sobre 
a necessidade de maior pro-
teção às crianças, com medi-
das de prevenção e combate 
ao trabalho infantil, em espe-
cial diante da vulnerabilidade 
socioeconômica resultante 

O que é proibido?
A OIT classifica como proibidas para menores de 18 anos todas 

as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como 
venda e tráfico de crianças, trabalho forçado ou compulsório, 

recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para conflitos 
armados, além de utilização e oferta de criança para prostituição, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas. Também o 
recrutamento de criança para atividades ilícitas, particularmente 

para a produção e tráfico de entorpecentes e trabalhos que preju-
diquem a saúde, a segurança e a moral da criança.

da crise provocada pelo 
novo coronavírus.

“Durante o mês de junho 
costumamos realizar pales-
tras e orientações para 
crianças, adolescentes e 
responsáveis, em entidades 
de atendimento, escolas e 
outros locais”, disse o coor-
denador do Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil 
(PETI) em Umuarama, Uilian 
Henrique da Silva Drohson. 
“Mas neste ano, contamos 
com o apoio da imprensa e 
dos meios digitais para cons-
cientizar a população sobre 
os problemas do trabalho 
infantil”, conclamou.

O t rabalho infant i l 
doméstico ainda levanta 
muitas dúvidas, “Existe 
uma diferença entre a 
tarefa doméstica, quando a 
criança executa atividades 
simples como guardar brin-
quedos e arrumar o próprio 
quarto e contribuem para o 
seu desenvolvimento, e o 
trabalho infantil doméstico 
– quando os pais ou respon-
sáveis transferem à criança 
os seus deveres, levando-a 
a fazer serviços incompatí-
veis com o seu desenvolvi-
mento físico e mental, impe-
dindo-a de estudar, brincar 
e conviver com pessoas da 
sua faixa etária”, esclarece.

As ações de combate a 
exploração do trabalho infan-
til são realizadas de forma 
contínua durante todo a ano.

Crédito 
A Fiep defende que MP 
aprovada pelo governo 
federal possibilite a chegada 
efetiva dos recursos até 
as empresas. A MP cria o 
Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito e prevê 
R$ 20 bilhões para redução 
dos riscos assumidos pelas 
instituições financeiras que 
concedem crédito no País.

Articulação
Deputados se mobilizam 
para derrubar o veto do 
presidente Jair Bolsonaro no 
trecho na lei que destinava 
cerca de R$ 9 bilhões para 
o combate ao coronavírus 
em estados e municípios. 
A lei foi resultado da 
medida provisória que 
extinguiu o Fundo de 
Reserva Monetária do 
Banco Central. O governo 
pretende usar o dinheiro 
para abater a dívida pública.  

Portas fechadas
Segundo a Abrasel e a 
Abrabar, 30% dos bares 
e restaurantes do Paraná 
devem fechar as portas 
por causa dos efeitos da 
pandemia do coronavírus. 
De acordo com a Abrasel, 
20 mil restaurantes devem 
encerrar as atividades 
durante a pandemia. Ao 
todo, o Estado tem 60 mil 
estabelecimentos. Na conta 
da Abrabar, 18 mil dos 60 
mil bares devem fechar.

Fechadas II
Conforme as associações 
(Abrasel e Abrapar), 35 mil 
funcionários de restaurantes 
já foram demitidos desde 
o início da pandemia em 
março. Nos bares, 40 mil 
pessoas foram desligadas. 
Empresários dizem que, 
mesmo com as férias 
coletivas dada a todos os 
funcionários, perceberam 
que a crise se estenderia por 

mais tempo deixando-os sem 
alternativas a não ser fechar 
os estabelecimentos.

E o ministério?
O empresário Carlos Wizard 
não vai assumir um cargo 
no Ministério da Saúde. 
O anúncio veio após crise 
com estados e municípios. 
Ele sugeriu que os gestores 
“inflavam” os números da 
pandemia para receber mais 
recursos do governo federal. 
A declaração foi criticada 
por secretários estaduais de 
Saúde, que disseram que 
Wizard insulta a memória 
das vítimas e busca dar 
“invisibilidade” aos óbitos.

Apoio técnico
O deputado Rubens Bueno 
(CDN) classificou como uma 
vitória em prol da vida a 
aprovação do projeto que 
exige a permanência de 
fisioterapeutas em centros 
de terapia intensiva adulto, 
pediátrico e neonatal. 
A matéria segue para o 
Senado. “Num momento 
em que muitos fazem pouco 
caso das milhares de mortes 
provocadas pela covid-19, a 
Câmara dos Deputados deu 
um exemplo de que está 
comprometida com a luta 
para salvar vidas”.

Grande conservador
O deputado Sergio 
Souza (MDB) esclareceu 
alguns “folclores” sobre 
os produtores rurais. Ele 
reforçou que os produtores 
são os maiores interessados 
na conservação do meio 
ambiente e trabalham 
para manter a natureza 
preservada. “Há muito 
folclore de que o produtor 
rural é responsável 
pelas queimadas e pelo 
desmatamento. Pelo contrário, 
ele é um grande conservador 
do meio ambiente”, disse, em 
debate na CNN.
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Professores recebem máscaras 
de acrílico para volta às aulas

Considerando a possibilidade 
de retorno das aulas presenciais 
no segundo semestre, a Secretaria 
Municipal de Educação está se pre-
parando para uma nova realidade 
nas salas de aula. Além de uma 
série de procedimentos preventivos e 
novas rotinas, os estabelecimentos 
de ensino terão à disposição equipa-
mentos de proteção individual, como 
máscaras acrílicas, que auxiliarão os 
professores a ampliar a segurança 
sem perder o elemento central do 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
social, que é a interação.

As máscaras de proteção facial 
evitam que gotículas da fala sejam 
trocadas entre estudantes e pro-
fessores, o que consequentemente 
minimizará a contaminação do 
ambiente escolar com secreções 
respiratórias geradas pelo convívio 
social. “Precisamos priorizar as 
medidas de segurança, mas não 
podemos nos esquecer que no 
espaço escolar a ação mediadora 
do professor é indispensável para a 
formação dos nossos alunos”, disse 
a secretária municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso.

Neste sendo, a secretaria rece-
beu na última semana o primeiro lote 
de máscaras acrílicas confecciona-
das e doadas pela equipe do Insti-
tuto Federal do Paraná (IFPR). “Essa 
parceria é muito importante para nos 
ajudar no combate ao novo corona-
vírus. Solicitamos máscaras para 
todos os professores da rede muni-
cipal e eles entregarão os lotes à 
medida que os equipamentos forem 
fabricados, através de impressoras 
3D”, acrescentou a secretária.

No primeiro lote foram entregues 
70 unidades. “Agradecemos ao dire-
tor geral do campus Umuarama do 
IFPR, Carlos José Dalla Nora, pela 
doação e parceria, que é muito 
importante para o município. Esta-
mos aguardando a volta das aulas 
presenciais, prevista para agosto 

próximo, mas que ainda depende de 
deliberações da Secretaria de Estado 
da Educação (Seed). Enquanto isso, 
a secretaria está se organizando e 
deixando os ambientes bem segu-
ros”, disse.

“Além disso, temos orientado os 
professores e demais servidores das 

escolas e CMEIs quanto às medidas 
preventivas, uso de máscara, higie-
nização constante dos espaços 
comuns, banheiros e utensílios, dis-
tanciamento corporal e comporta-
mento das crianças. Quando chegar 
a hora estaremos prontos”, comple-
tou Mauriza Menegasso.

NO primeiro lote, IFPR entregou 70 unidades à secretária de Educação Municipal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ASSESSORIA

A Diretoria de Trânsito de Umuarama (Umutrans), com o apoio dos agentes de trânsito da 
Guarda Municipal, está fiscalizando a velocidade de veículos em vias públicas sinalizadas 
com uso do radar estático portátil. O objetivo é coibir o excesso de velocidade e propor-
cionar um trânsito mais seguro.
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Números da dengue aumentam 
assustadoramente em Umuarama

A Secretaria Municipal de Umua-
rama divulgou ontem (8) novos 
dados sobre os casos de dengue 
na cidade. O total é de 4.729 pes-
soas que estão doentes ou con-
traíram a doença e as notificações 
estão na casa de 11.323.

Em relação aos pacientes 
curados a Secretaria de Comu-
nicação (Secom) explicou que 
como o tratamento é feito de 
forma diferente da Covid-19, não 
é possível gerar estatísticas. 
Muitos pacientes diagnostica-
dos são tratados e não retornam 
para a contraprova.

Ainda de acordo com a assesso-
ria, existem 2.346 pacientes que 
estão com suspeita de dengue e 
aguardam resultados de exames 
e outros 4.248 casos descartados 
(que testaram negativo).

AUMENTO DE 5000%
Em janeiro deste ano a Secre-

taria Estadual de Saúde (Sesa) 
disse que houve aumento de quase 
5.000% nos casos de dengue em 
relação ao ano passado. À época 
o Paraná inteiro tinha pouco mais 
de 7 mil casos da doença. Em abril 
já eram mais de 128 mil.

Agora, de acordo com o último 
boletim epidemiológico, divulgado 
no último dia 2, são quase 199 
mil casos confirmados no Paraná. 
Deste montante 181.298 são 
casos autóctones, ou seja, os 
pacientes foram infectados na 
mesma cidade em que residem. 
Entre as principais ações de com-
bate à dengue estão a limpeza 
de quintais e a retirada de água 
parada. Além disso, o uso de 
repelente também pode ser um 
aliado para evitar a aproximação 
do mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da doença.

Chuva e frio
As chuvas que caíram em Umuarama no último final de semana aparente-

mente espantaram o mosquito da dengue. Segundo funcionários que atuam no 
Ambulatório de Agravo Municipal, durante a manhã de ontem, o movimento foi 
muito pequeno e à tarde, praticamente nenhum atendimento foi realizado. Ape-
sar da baixa procura ao ambulatório, a uma previsão de que a população volte a 

procurar pelo atendimento assim que houver um aumento na temperatura.

AMBULATÓRIO de Agravos vazio ontem à tarde, ao contrário das cenas vistas desde o início do ano

ALEX MIRANDA

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 1,07 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
7/5 a 7/6 0,5000 0,1733 0,0000
8/5 a 8/6 0,5000 0,1733 0,0000
9/5 a 9/6 0,5000 0,1733 0,0000
10/5 a 10/6 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,95% 22,53 
ItauUnibanco PN +4,04% 28,36 
Bradesco PN +5,25% 23,47 
Azul PN +29,25% 27,35 
Gol PN +28,29% 23,99 
Embraer ON +18,36% 10,70

IBOVESPA: +3,18% 97.644 pontos

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

Iene 108,48
Libra est. 0,79
Euro 0,89
Peso arg. 69,08

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -2,7% 4,8540 4,8550 -9,1%
PTAX  (BC) -0,9% 4,9325 4,9331 -9,1%
PARALELO -2,7% 4,5200 5,1000 -9,6%
TURISMO -2,7% 4,5200 5,0800 -9,6%
EURO -1,0% 5,5678 5,5695 -7,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAI) 1.611,44 0,08 1,12 4,98
Oeste (MAI) 1.620,72 0,06 0,87 5,47

DÓLAR 08/06

Iene R$ 0,0455
Libra est. R$ 6,26
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1348,62 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/06

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 08/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 96,50 -3,0% -7,2%
SOJA Paranaguá 101,00 -4,7% -8,2%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 2,3%

SOJA 864,75 -3,00 1,7%
FARELO 288,40 -0,70 -0,8%
MILHO 333,75 2,50 4,5%
TRIGO 511,50 -3,75 -2,0%

SOJA 90,87 -1,7% -3,5%
MILHO 38,37 0,0% -2,1%
TRIGO 59,51 -1,3% -0,1%
BOI GORDO 183,99 0,0% 1,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 08/06 PR DIA 30d.

Em 08/06 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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Novidades
nas feiras
A Diretoria de Agricul-

tura e Pecuária da Prefei-
tura de Umuarama tem se 
reunido com representan-
tes das feiras livres da 
cidade para discutir for-
mas de melhorar o aten-
dimento ao público e as 
condições gerais dos fei-
rantes que comercializam 
uma vasta linha de pro-
dutos diretamente ao con-
sumidor. Uma comissão 
de feirantes foi recebida 
pelo diretor de Agricultura 
e Pecuária Vinícius de 
Oliveira Chimenez e pelo 
prefeito Celso Pozzobom, 
que pediu empenho dos 
feirantes no reforço das 
medidas preventivas à 
disseminação do novo 
coronavírus. “Temos con-
seguido bons resultados 
no combate á Covid-19 
em nossa cidade, com-
parando com outras da 
região e do Estado. Mas 
não podemos relaxar, por-
que os casos estão acon-
tecendo”, disse.

Os feirantes devem 
tomar os mesmos cui-
dados do comércio em 
geral, utilizando máscaras 
e higienizando as mãos 
constantemente com 
álcool gel 70%, que tam-
bém devem ser ofereci-
dos aos fregueses. “Além 
disso, é importante orien-
tá-los sobre os cuidados, 
afinal quando combate-
mos a doença estamos 
protegendo a nossa pró-
pria saúde”, reforçou Viní-
cius Chimenez.

A reunião serviu para o 
prefeito conhecer a nova 

diretoria da associação 
dos feirantes, que tem 
na presidência José Car-
los Konio Shimizu e Apa-
recido Inácio de Andrade 
como vice. Eles repre-
sentam as feiras reali-
zadas às terças no Lago 
Aratimbó, sextas, na Av. 
Padre José Germano Neto 
Júnior e aos domingos na 
Av. Parigot de Souza.

Pozzobom lembrou que 
a revitalização das mar-
gens do Bosque dos Xetá, 
já em fase de obras, deve 
atrair mais frequentados 
para o local e, consequen-
temente, mais clientes 
para a feira de domingo.

NOVO PONTO
Outro assunto dis-

cutido foi a possível 
mudança de endereço da 
feira de sexta. Uma das 
opções apresentadas foi 
o futuro estacionamento 
do parque ambiental em 
construção no antigo 
Poliespor tivo. Na manhã 
de ontem (8), o prefeito 
e o diretor de Agricultura 
e Pecuária levaram os 
representantes dos fei-
rantes para uma visita 
ao local e as discussões 
devem ser aprofunda-
das nas próximas sema-
nas. “A feira livre pode 
ser uma atração a mais 
para os frequentadores 
do parque, além do seu 
público tradicional. Os fei-
rantes terão o apoio do 
município e um local bem 
estruturado, que não terá 
impacto sobre o trânsito 
e de fácil acesso”, com-
pletou o prefeito.

Reze e evite
A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil entrou na 
polêmica, amparada em 
estudos médicos, e distribuiu 
comunicado a padres de todo 
o País para que orientem fiéis 
contaminados a não tomarem 
cloroquina e hidroxicloroquina 
- os tão citados comprimidos 
usados em alguns protocolos 
médicos de hospitais públicos e 
particulares, com sucesso, mas 
também evitados por tantos 
outros, após comprovações de 
rejeição em vitimados. A Coluna 
teve acesso ao boletim. 

É um Mágico
O Carlos Mágico, que 
seria secretário da Saúde, 
apareceu e desapareceu do 
Governo rapidinho, como 
num truque. Em tempo:ele é 
grande amigo de João Dória. 

Pula!
Carlos Mágico (Wizard) foi 
orientado por conselheiros a 
ficar longe de Brasília para não 
contaminar seus negócios. Entre 
outros negócios bilionários, tem 
um banco digital de sucesso, o 
Social Bank.

Fui!
Alguém aí ouviu falar da 
ativista bolsonarista Sara 
Winter? Sumiu, pelo merecido 
ostracismo a que lhe cabe, 
e por medo do camburão 
rondando sua porta.

Decolou e caiu
Foi tanta a confusão e ciumeira 
nas Forças Armadas que o 
presidente Jair Bolsonaro revogou 
o Decreto 10.386, que daria 
autonomia para o Exército ter 
sua própria frota de asa fixa sem 
depender da FAB nas operações e 
no transporte de tropa. 

Checkin do Covid
Um empresário do setor crava: 
mais de 100 hotéis estão fechados 
na cidade do Rio de Janeiro. 

Mãos ao alto
A Latam continua a vender 
passagens e cancelar voos, 

aproveitando a medida 
provisória que autoriza 
devolução do dinheiro em até 
12 meses, com a complacência 
da Anac. Tem passageiro que 
já teve dois voos cancelados. E 
o dinheiro de volta, nada!

Missão dada
Novo líder do PSL, o deputado 
Felipe Francischini, da CCJ, 
tem o desafio de apaziguar os 
mandatários e tentar levá-lo 
de volta o partido para a 
base do Governo. Não sendo, 
necessariamente, bolsonarista. 
Mas Governo.

Aliado
Seu pai, o ex-deputado e 
delegado federal aposentado 
Fernando Francischini, aliado 
de Bolsonaro, sonha com apoio 
do presidente para disputar a 
Prefeitura de Curitiba.

Esquecidos
A entidade Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil contabiliza 
178 indígenas mortos, até 
ontem, vítimas de coronavírus. 
São 1.809 contaminados 
distribuídos em 78 etnias.

Memória on-line
O senador Fernando Collor fez 
um post emblemático ontem à 
noite no Twitter, com imagem 
de uma camisa e a frase “O 
tempo é o senhor da razão”. 
Foi a frase que ele soltou 
quando renunciou.

Ficha Limpa, 10
Mais lembrança do ex-juiz 
Márlon Reis, sobre os 10 
anos da Lei da Ficha Limpa, 
completados no último dia 4: 
“A Lei é um alento para o Brasil 
nesse momento em que a 
discórdia, o discurso de ódio e 
a prática de atos ilícitos muitas 
vezes nos tiram a memória 
de momentos tão ricos e 
produtivos para a vida cívica”. 
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Umuarama está entre as cidades 
que receberão R$ 19,9 milhões
O Governo do Paraná confirmou 

o repasse de R$ 19,9 milhões do 
Fundo Estadual de Saúde para 119 
municípios do Estado. Os recursos 
serão usados em compra de veícu-
los para transporte sanitário, como 
ambulâncias, automóveis e vans, e 
também aquisição de equipamen-
tos para as unidades básicas de 
saúde. Umuarama está na relação 
dos municípios beneficiados.

A ação faz parte do pacote de 
R$ 168 milhões destinado à saúde 
pública anunciado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior em 
dezembro do ano passado. As auto-
rizações integram as resoluções 
772/2020 e 773/2020 da Secre-
taria da Saúde e foram publicadas 
em Diário Oficial do Estado. São R$ 
14,15 milhões para veículos e R$ 
5,78 milhões para equipamentos. 

Para o governador Ratinho Jr, 
o investimento reforça a opção 
da administração estadual pelo 
atendimento à saúde mais pró-
ximo da população. “O objetivo 
é fazer com que a saúde chegue 
mais per to das pessoas. Isso 
evita grandes deslocamentos, 
melhora e muito a qualidade de 
vida da população”, afirmou.

Segundo ele, a estratégia de 
aproximar o atendimento médico 
das pessoas tem colaborado tam-
bém para que o Estado consiga 
apresentar bons índices em rela-
ção à pandemia do coronavírus. 
Com 6.897 casos confirmados e 
237 mor tes em decorrência da 
doença, de acordo com o boletim 
divulgado no domingo (7), pela 

Noroeste
Na região noroeste, além de Umuarama, as cidades beneficiadas com recursos 

voltados para o transporte sanitário são Guaíra, Moreira Sales, Paranavaí, Porto 
Rico, Tapejara, Terra Boa, Terra Roxa, Tuneiras do Oeste, e Xambrê.

Resultado final
Ontem, (8) durante sessão ordinária 
na Câmara Municipal, membros da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que investigou contrato entre prefeitura 
e Viação Umuarama, bem como valor 
cobrado de tarifas e a prestação do 
serviço na cidade, fizeram a leitura do 
relatório final dos trabalhos em plenário. 
Posteriormente foi colocado em votação 
através de Projeto de Resolução. Basta 
que seja aprovado em duas sessões 
consecutivas, para que o relatório 
seja definitivamente encaminhado 
ao Ministério Público, Organizações 
não Governamentais, Sociedade Civil 
Organizada, à Prefeitura Municipal e à 
Presidência da Câmara. “É apenas uma 
formalidade, pois acreditamos que os 
demais vereadores irão aprovar, através 
de votos, o relatório”, acredita Deybson 
Bitencourt, presidente da CPI.

Secretaria da Saúde, o Paraná 
apresenta um dos menores índi-
ces de infecção do País.

PARCERIA
Secretár io de Estado da 

Saúde, Beto Preto explicou que 
o investimento nos municípios é 
fruto de economia de recursos da 
própria secretaria, com o enxuga-
mento da máquina pública. 

Segundo ele, com menos buro-
cracia o Governo ganha maior 
capacidade para aplicar os recur-
sos naquilo que é essencial para 
as pessoas. “Sei como é a rea-
lidade das cidades do Interior, 
elas precisam do nosso apoio. Os 
recursos do Estado do Paraná se 
transformam em ações efetivas 
de saúde”, afirmou.

Beto Preto ressaltou, ainda, que 
os investimentos atendem ações 
estruturantes e emergenciais, além 

da renovação tecnológica com a 
aquisição de novos aparelhos de 
exames. “As pessoas precisam 
receber saúde mais próxima das 
suas casas”, disse.

MUNICÍPIO foi um dos beneficiados com recursos do Governo do Estado para atendimento à saúde

DIVULGAÇÃO
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Criança aciona Polícia Rodoviária 
para conter incêndio em veículo
Durante um patrulhamento pela 

rodovia PR-323 ao final da manhã 
do domingo (7), patrulheiros rodo-
viários de Iporã foram solicitados 
por uma criança que pediu socorro. 
Um veículo estava em chamas em 
uma propriedade rural nas proximi-
dades de Perobal.

Imediatamente os policiais 
rodoviários foram ao local e des-
cobriram que a vizinha da proprie-
dade onde morava a criança, teria 
ateado fogo no veículo do marido.

Como não encontrou nenhum 
morador no loca, os patrulheiros 
verificaram que o veículo se tratava 
de uma caminhonete Ford/F-350, 
com placas de Cafezal do Sul. O 
interior da cabine estava sendo 
consumido pelo fogo.

A equipe foi até o quintal e, com 
uma mangueira de jardim, que se 
encontrava no local, fez um breve 
resfriamento e a contenção das 
chamas, conseguindo assim abrir a 
porta do veículo e apagar totalmente 
o fogo que já tinha consumido bora 
parte do estofamento e do painel.

Em seguida, foi mantido con-
tato com o Delegacia de Polícia de 
Perobal. A Polícia Militar também 
foi informada a respeito do caso e 
deram continuidade à ocorrência.

CABINE da caminhonete estava sendo consumido pelas chamas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Milagrosamente duas pessoas 
escaparam de um incêndio 
em veículo na tarde do 
domingo (7). Elas ocupa-
vam um VW Gol quando se 
envolveram em um acidente 
na PR-082, entre Douradina 
e o distrito de Santa Felici-
dade (Tapira). O automóvel 
capotou e parou em uma das 
margens da pista. O casal 

ocupante saiu do carro pelo porta malas, antes que o incêndio começasse. A Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) de Cidade Gaúcha atendeu a ocorrência e uma equipe do 
Samu atendeu o casal. O homem e a mulher sofreram ferimentos leves.
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Agrinho contra a dengue
O coronavírus trouxe novos desafios à nossa 

população, mudando hábitos já enraizados em nossa 
cultura e unindo toda sociedade contra um inimigo 
invisível e pouco conhecido.

Mas antes mesmo que os ventos do oriente 
trouxessem essa nova pandemia, já havia por aqui 
outros grandes desafios a serem enfrentados na área de 
saúde, um deles em especial vem vitimando milhares de 
paranaense: a dengue.

A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti já 
era foco de preocupação do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
que trabalhou no programa Agrinho orientações para se 
precaver contra a doença. A partir de junho deste ano, 
o Sistema intensifica esses cuidados por meio de uma 
grande campanha de prevenção contra a dengue, voltada 
principalmente a alunos e professores das redes de 
ensino pública e privada.

A campanha será desenvolvida totalmente 
em formato remoto, utilizando a tecnologia de 
Educação a Distância (EaD) para levar conteúdos 
ligados à prevenção à comunidade escolar e demais 
interessados. O próprio Agrinho, personagem do 
programa educacional do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
será o mascote dessa campanha.

Para tornar essa iniciativa ainda mais efetiva, está 
previsto um concurso envolvendo alunos e professores, 
que terá como tema a prevenção contra a dengue. Para 
saber mais acesse o site: www.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

Feirão não tinha alvará para ser 
realizado hoje em Umuarama

Um post nas redes 
sociais ontem (segun-
da-feira, 8) à tarde, 
culminou em denúncia 
junto à Prefeitura de 
Umuarama. A publica-
ção, que circula em gru-
pos de aplicativos, anun-
ciava a realização de 
uma feira de roupas e 
que o evento comercial 
aconteceria hoje (ter-
ça-feira, 9) no entorno 
da praça Brasília.

Em tempos da pan-
demia da Covid-19, 
em que os lojistas da 
cidade tiveram redução 
nas vendas, o anúncio 
causou incômodo aos 
comerciantes do muni-
cípio o que terminou 
em uma denúncia. O 
fato fez com que fis-
ca is  da  P re fe i tu ra 
fossem até o local e 
ontem pela manhã fize-
ram a visita ao ponto 
onde aconteceria o 

feirão. No local foi 
constatado que a orga-
nização do evento não 
possuía alvará para o 
funcionamento.

Além dos problemas 
econômicos, lojistas 
de Umuarama também 
ficaram preocupados 
com a presença de pes-
soas vindas de outros 
municípios fator que 
eventualmente facilita-
ria na proliferação do 
coronavírus. Os ven-
dedores, que vieram 
de Maringá, passaram 
por Campo Mourão no 
final de semana, e pre-
tendiam realizar a feira 
também em Umuarama. 
Porém, como não havia 
a documentação per ti-
nente, após a fiscaliza-
ção a estrutura foi des-
montada e os feirantes 
deixaram a cidade no 
início da tarde. (colabo-
ração – OBemdito)

ESTRUTURA do feirão de confecções foi desmontada ontem á tarde após 
fiscalização

OBEMDITO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Não negligencie sua papelada se quiser evitar complicações 
inúteis e dispendiosas. Se fizer exercício, você estará em sua 
melhor forma e suas pequenas dores vão desaparecer tão rapi-
damente como começaram.

Touro 21/04 a 20/05
Você está bem no meio da ação, o que é revitalizante. Você 
ainda vai ter que fazer uma pausa eventualmente. Você não tem 
motivação para cuidar de si mesmo, uma tendência ao excesso 
pode ameaçar a sua saúde.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom momento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará se você se concentrar mais 
no conforto de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensação de cansaço irá 
dificultar um pouco as suas atividades. A culpa é da sua dieta.

Leão 22/07 a 22/08
A ação pura e dura vai ser o seu lema de hoje, mas você ainda 
precisa descansar e se recuperar. Seu corpo vai lhe mostrar o 
caminho a seguir, ouça suas necessidades para resolver algu-
mas deficiências minerais que você tem.

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai recuperar o seu otimismo uma vez que fizer uma esco-
lha clara - não a desperdice. Você está em forma, mas seu corpo 
não está acostumado com suas novas atividades. Esses altos 
e baixos são um sinal de fadiga mental.

Libra 23/09 a 22/10
Você tem que se aproximar das pessoas que ama. Siga os seus 
sentimentos, 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.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você vai achar difícil aceitar a rotina. Não force as coisas, mude 
o que precisa ser mudado! Seus crescentes poderes intelec-
tuais têm uma tendência a fazer com que se esqueça de suas 
necessidades físicas. Depende de você encontrar um ponto de 
equilíbrio e não ficar sobrecarregado.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você se sente muito à vontade consigo mesmo e uma 
onda de otimismo vai lhe dar uma imagem grande e colo-
rida da vida! Se tentar moderar sua impaciência, você 
vai ganhar o dia. Seu otimismo em aumento lhe dará um 
impulso energético.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você precisa desacelerar e ficar um tempo sem fazer nada! 
Você terá uma visão mais clara das coisas amanhã. Se você 
deixar esses hábitos estabelecidos há muito tempo, você 
encontrará sua mente realmente relaxada.

Aquário 21/01 a 19/02
Uma lua benevolente facilita suas conversas íntimas. Este é 
o tempo para desenvolver seu relacionamento com cuidado. 
A sensação de cansaço está limitando suas atividades e a 
resposta está na sua alimentação. A deficiência de vitamina 
A é outra razão.

Peixes 20/02 a 20/03
Desta vez, você recusa com um sorriso. Sua abordagem calma 
irá desarmar as pessoas ao seu redor. Você sente uma necessi-
dade de se destacar e provar o que você pode fazer, mas tome 
cuidado para não se dispersar hoje.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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EASF
PALMARES

CRMAGUIA
POEIRAJF

IMGCÃO
BPAREO

FILTRAGEM
IDASMOFO

OBCASAL
FALASRH

FURARCIA
METBOND
ADIVINHA

GRAMINEAS

O quilom-
bo de
Zumbi

(Hist. BR)

Aviso
comum em
ambientes
fechados

Registro 
necessário
ao médico

(sigla)

Animal-
símbolo
dos EUA

Processo
que torna

a água
potável

Enchar-
cadas

"Bom Dia 
& (?)",

programa
infantil

As plantas
mais co-
muns nos
campos

Ter o sabor
do fel

Finaliza
orações

Início da 
viagem (pl.)

Olavo
Bilac,
poeta

Item do
texto tea-
tral (pl.)

Esburacar
Decifra

uma
charada

Veste da
havaiana
Língua
de fogo

Grama
(símbolo)

Pontos
(abrev.)

Par de na-
morados
Língua
romana

Sinal de
umidade
Carro, 

em inglês

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

Forma do
funil

Bianca 
(?), atriz

Macho
da cadela
Folhagens
de plantas

Jussara 
Freire, atriz
Privados
da visão

Narrativa
lendária
Sílaba de

"rufar"

Dois ingre-
dientes 
do tutu

Esperto (gír.)

Sujeira da
mobília
Tipo de

leite

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

Zélia Casoni

LOVE
Ada e Odilo Klamt em clima de namorados para a lente exclusiva de Luci Lemes, 
nesta semana, em que a palavra chave é amor. Amor de namorados e de eternos 

namorados -, o que importa é a cumplicidade, o carinho...e o AMOR.

LUCI LEMES

Happy Day 
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Marcos Oliveira, 
Ronaldo Rogerio Rodrigues, Djani-
ra Lopes Rodrigues, Dennis Aluizio 

Zafanelli Molina, Fábio Alexandre de 
Carvalho, Graziele Smak Baena Aguilar 
de Aquino, Matsuo Nishino, Priscila Lí-
lian Fabretti e Rita de Cássia de Souza 

Licks. Da coluna: felicidades.

“Ama e faz o que quiseres. Se cala-
res, calarás com amor; se gritares, 
gritarás com amor; se corrigires, 

corrigirás com amor; se perdoares, 
perdoarás com amor. Se tiveres o 
amor enraizado em ti, nenhuma 

coisa senão o amor serão os teus 
frutos”. (Santo Agostinho )

OPEN
Foz do Iguaçu 
reabrirá seus 

atrativos turísticos 
na quarta-feira 

(10), a reabertura 
inclui também os 
hotéis e resorts de 
turismo de lazer. 

Expectativa inicial 
é atender a comu-
nidade local e o 
público regional. 
Uma live solidária 
na usina de Itaipu 
arrecadará fundos 
para os trabalha-
dores do turismo.
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LOVE 
Celebrar o amor, mesmo em períodos com-
plicados como o atual, é preciso. Mais uma 
vez, o empresariado umuaramense abraçou 
o projeto idealizado pela Aciu e da parceria 
surgiu uma promoção sensacional, que tem 
tudo para tornar o Dia dos Namorados de 

2020 inesquecível. Dezenas de mimos serão 
sorteados no dia 12 (sexta), às 15h. São R$ 
12 mil em prêmios. A promoção já está bom-
bando no Instagram da Aciu. Corre lá, siga 
@aciuumuarama, @sorteioaciu e os perfis 

das empresas parceiras. 

***

Por falar em Dia dos Namorados, as lojas de 
Umuarama atenderão em horário especial 

no próximo sábado (13). Destaque também 
para os descontos e condições facilitadas 
de pagamento. Por conta da pandemia, o 
recomendável é que o consumidor vá sozi-

nho, sempre respeitando as notórias medidas 
preventivas.

Um brinde às amizades!

Não faz muito tempo que o isolamento social 
foi iniciado, porém já estamos com saudade das 
festas que movimentavam a cidade. Umuarama é 
por natureza festeira e tem muita gente torcen-
do para que os eventos voltem com tudo, como 

sempre. Enquanto isso, vamos relembrar dos bons 
momentos, revendo nossas fotos. Hoje, destaco o 
encontro dos amigos, o publicitário João Gabriel, 
da Rádio Universitária, com o estudante de pu-
blicidade Wesley Cardoso. Que as boas amizades 

continuem firmes e fortes!

ARQUIVO PESSOAL
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AMAROK 2.0 SE 4X4 DIESEL .....................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 109.900,00
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
S10 2.8 LTZ 4X4 DIESEL ...............................18/19 ..............PRETO ........................COMPLETO, AUT, COURO ............... R$ 144.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL ..............17/18 ..............PRETO ........................COMPLETO, AUT, COURO ............... R$ 147.900,00
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

O Núcleo de Gestão e Negócios do curso de Ciências 
Contábeis semipresencial da Unipar comemora 
a finalização do projeto de ensino ‘Curso de 
aperfeiçoamento de análise das demonstrações 
contábeis’. A atividade envolveu estudantes das sete 
Unidades utilizando demonstrações de empresas reais, 
retiradas da bolsa de valores oficial do Brasil, a B3, o 
que proporcionou correlação com a realidade e, por 
consequência, mais aprendizagem para o acadêmico. 
O curso foi ministrado pelo professor Vitor Bonilha. 
Ele diz que, a fim de obter informações relevantes, 
existem algumas técnicas de análise das demonstrações 
e é justamente neste aspecto que se focou o projeto. 
“Estudamos as principais técnicas de análise que incluem 
[mas não se limitam] Análise vertical e horizontal e 
Análise por índices de rentabilidade, liquidez, estrutura 
de capital, entre outros temas”, informa o professor. 
Segundo ele, “a simples observação das demonstrações 
contábeis, sem dúvida, já proporciona informações 
importantes, entretanto quando usamos algumas 
ferramentas essas análises são potencializadas”. 

Atividade prática buscou casos reais da B3 
para aproximar o acadêmico à realidade 
financeira de empresas brasileiras

Projeto de ensino aborda ‘Análise 
e demonstrações contábeis’ 

SEMIPRESENCIAL

Maconha em
Douradina

Na madrugada de ontem (segun-
da-feira, 8) policiais militares do 25º 
Batalhão apreenderam 186 quilos de 
maconha durante patrulhamento no 
município de Douradina (57 km de 
Umuarama). De acordo com a Polícia 
Militar, as equipes realizaram patrulha-
mento de rotina pelo município, pouco 
depois da meia-noite, quando avis-
taram um veículo Peugeot suspeito 
circulando pelas ruas da cidade. O 
motorista, ao perceber a aproximação 
da viatura, empreendeu fuga. Houve 
perseguição até que o condutor colidiu 
com o carro na guia da calçada (meio 
fio), fugindo a pé em seguida. Dentro 
do carro os policiais encontraram 93 
tabletes de maconha, que totalizaram 
186 quilos. A droga e o veículo foram 
transportados até a delegacia de 
Umuarama. Ninguém foi preso.

DIVULGAÇÃO
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Norospar realiza ações
de consciência ambiental

A Norospar realizou na última 
semana, várias ações para marcar o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste 
ano, além das capacitações e treina-
mentos, a data contou com uma come-
moração especial, com distribuição de 
mudas de árvores, receitas sustentá-
veis, entrega de canecas e entrega de 
canecas e garrafas ecológicas.

O objetivo da programação, con-
forme a bióloga Cinthia Magalhães 
Fragoso, responsável técnica ambiental 
do hospital, foi disseminar a política da 
instituição, ensinando práticas susten-
táveis aos colaboradores e pacientes, 
para que tenham consciência de que 
preservar o planeta é necessário.

 “Nossa intenção é conscientizar 
colaboradores, pacientes e consequente-
mente seus familiares, para que possam 
ser instrumento de atitudes proativas, e 
que façam a diferença, não apenas no 
ambiente de trabalho, mas também em 
seus lares e na sociedade”, destacou.

Os colaboradores experimentaram 
receitas sustentáveis servidas em 
um café especial, carinhosamente 
preparado pela nutricionista hospita-
lar Juliane Campagnole, baseados no 
aproveitamento integral dos alimentos 
como cascas, talos, folhas de legumes 
e frutas, proporcionando uma surpresa 
agradável ao paladar das equipes.

Em parceira com o Programa Árvo-
res da Vida e com o Instituto Água e 
Terra-IAT/Umuarama, foram entregues 
aos colaboradores e às pacientes da 
Maternidade Regional um total de 120 
mudas de árvores frutíferas e ipês.

“Entregamos estas mudas como 
forma de conscientização, isso para que 
as mamães plantem a árvore e lembrem 
do nascimento do seu filho, sendo sim-
bolicamente a árvore da vida de seu 
filho. Nossa intenção é fazer ainda com 
que as mães tenham consciência sobre 
o cuidado com o meio ambiente”, res-
saltou a enfermeira obstetra Amanda 
Vasques, coordenadora da Maternidade.

Para a prática da sustentabilidade, 
os colaboradores também receberam 
garrafas e canecas ecológicas para 
reduzir o uso de copos descartáveis 
dentro da instituição. A Norospar rea-
liza diversas ações relacionadas a 
preservação e cuidado com o meio 

ambiente, durante todo o ano.
Separar os resíduos corretamente 

é tarefa básica em qualquer local, seja 
em casa ou no trabalho. O volume de 
resíduos gerados em um hospital é 
bastante grande e precisa receber a 
devida atenção. O descarte de resí-
duos hospitalares implica em cuida-
dos redobrados para excluir o risco de 
eventuais contaminações.

“Além de tudo, é necessário criar 
uma consciência coletiva dos fun-
cionários e, assim, uma rotina de 
descar te correto dos resíduos. O 
resultado destas ações depende de 
todas as pessoas envolvidas, por 
isso, os responsáveis são treinados 
e acompanhados rotineiramente, 
para que não haja falhas’, disse 
Cinthia Fragoso.

FORAM entregues aos colaboradores e às pacientes da Maternidade Regional um total de 120 mudas de 
árvores frutíferas e ipês

ASSESSORIA
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