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Secretaria de Saúde 
do Paraná recebe 
372 mil itens de 
proteção individual 
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Paraná perde no STF a guerra 
do petróleo para Santa Catarina

O STF (Supremo Tribunal Federal) deu ganho de causa ao estado de Santa Catarina na 
ação que movia contra o Paraná e contra o IBGE para ampliar o seu mar territorial e, com 

isso, ter direito aos royalties da exploração de campos de petróleo, que eram reivindicados 
pelo governo paranaense desde os anos 1980. Se a decisão do Supremo for mantida, o 

Paraná poderá ser obrigado a devolver cerca de R$ 300 milhões a Santa Catarina.  
l Pág. 3 

Boletim diário 
mostra que covid-19 
infectou 70 pessoas 
em Umuarama

Município se 
desdobra nas ações de 
prevenção e combate 
ao coronavírus

Aifu nas ruas
 A prefeitura tem realizado Ações Integradas de Fiscalização Urbana reunindo as equipes da Vigilância Sanitária, 

da Fiscalização de Posturas, da Diretoria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal, com apoio das Polícias 
Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, que resultam em vários autos de infração, notificações e fechamento de 

estabelecimentos que não respeitam as determinações dos decretos municipais.
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Passa fácil
O senador paranaense Alvaro Dias, líder do Podemos, disse ontem 
(22) que a PEC do adiamento das eleições municipais deste ano deverá 
ser aprovada “com facilidade” no Senado Federal. “Os especialistas 
que participaram da reunião comandada pelo TSE entenderem ser 
prudente esse adiamento por 40 dias. A tendência é respeitar a 
orientação da ciência”. Sobre a forte resistência dos prefeitos, que 
preferem suspender o pleito, prorrogando seus atuais mandatos, 
Alvaro disse que eles “alegam dificuldades de campanha, 
desvantagem para candidatos do grupo de risco e de acesso à 
internet, especialmente em municípios ainda com expressivo 
contingente populacional rural”, mas que “essa pretensão desaba 
diante da inconveniência da prorrogação de mandatos”.

Anjo dispensado
O senador Flávio Bolsonaro anunciou pelo Twitter que Frederick 
Wassef – na intimidade chamado pelo codinome Anjo – foi afastado 
de sua defesa no caso das “rachadinhas”. O próximo passo, ainda não 
oficializado, é o advogado sair também das causas judiciais pessoais 
do presidente Jair Bolsonaro. Wassef ficou (mais) conhecido após 
se descobrir que o operador Fabrício Queiroz – que administrava o 
esquema das rachadinha no gabinete do então deputado estadual 
Flávio na Assembleia do Rio – estava escondido em uma casa de sua 
propriedade na cidade de Atibaia (SP).

 Giro financeiro
Como já havia sido antecipado pela administradora do Fundo de 
Previdência do Município, Denise Constante da Silva de Freitas, a 
primeira parcela do 13º do funcionalismo ‘caiu na conta’ ontem. O 
valor total do adiantamento é de R$ 5 milhões 290 mil 545,00. O 
dinheiro chega num momento em que a economia do município 
enfrenta sérias dificuldades. “Esse pagamento trará um pouco 
de alívio para o comércio, porque colocará um bom volume de 
recursos em circulação. E isso só é possível, neste momento difícil 
devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus, por 
causa da seriedade e austeridade com que são administrados os 
recursos públicos”, disse o prefeito Celso Pozzobom.

Sem ataques
O engenheiro agrônomo e 
servidor público Antônio 
Carlos Fávaro, confirmado 
pré-candidato à prefeito de 
Umuarama, falou em recente 
entrevista ao site de notícias 
OBemdito, que durante 
sua campanha, não fará 
pronunciamentos baseados 
em ataques aos adversários. 
“Nós não vamos fazer crítica 
pela crítica. Vamos apontar 
os problemas e apresentar 
soluções, com muita 
responsabilidade”, afirmou. 
Fávaro defende uma proposta 
de diálogo aberto com a 
população e fala no despertar 
de novas lideranças na cidade.

Nova sigla
O pré-candidato também 
mencionou a relação com o 
deputado Delegado Fernando 
Martins (PSL). Segundo ele, 
houve um “atrito” recente 
com o parlamentar, mas 
nada que descartasse a 
retomada de uma aliança 
futura entre os dois, desde 
que o Progressistas esteja na 
cabeça de chapa. Fávaro foi a 
entrevista, acompanhado do 
presidente do Progressistas, 
Sandro Gregório. Nas eleições 
municipais de 2016, ficou em 
segundo, perdendo para o 
atual prefeito Celso Pozzobom 
(PSC). À época o agrônomo 
estava no PDT.
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Paraná perde no STF a guerra 
do petróleo para Santa Catarina

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
deu ganho de causa ao estado de 
Santa Catarina na ação que movia 
contra o Paraná e contra o IBGE 
para ampliar o seu mar territorial e, 
com isso, ter direito aos royalties 
da exploração de campos de petró-
leo, que eram reivindicados pelo 
governo paranaense desde os anos 
1980. Se a decisão do Supremo for 
mantida, o Paraná poderá ser obri-
gado a devolver cerca de R$ 300 
milhões a Santa Catarina.

O resultado favorável a Santa 
Catarina, foi comemorado pelo gover-
nador Carlos Moisés: “É um passo 
importante para que os catarinenses 
sejam reparados por uma injustiça 
histórica”, afirmou em nota. E acres-
centou: foi um reconhecimento de 
que o Estado estava certo ao alegar 
que o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) usou critério 
ilegal na demarcação dos limites 
marítimos ocorreu depois de mais 
de 30 anos de atuação da Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE) na defesa 
da tese de Santa Catarina.

DIVISA MARÍTIMA
A história começou em 1987 

quando o Estado tentou adminis-
trativamente que o IBGE alterasse 
os critérios para fixar a divisa marí-
tima entre Santa Catarina e Paraná. 
Esses traçados definem qual dos 
estados tem direito ao recebimento 
dos royalties, que são recursos 
pagos aos entes para compensar 
os investimentos em infraestru-
tura e também eventuais impactos 
ambientais decorrentes da explora-
ção de petróleo no litoral.

Santa Catarina sempre entendeu 
que os critérios utilizados pelo IBGE 
eram ilegais, no que era contestado 
pelo governo paranaense. A projeção 
marítima catarinense que resultou 
dessa definição do instituto nacional 
fazia com que o Paraná recebesse os 
royalties decorrentes da exploração 

Levantamento de valores
Ainda não é possível saber os valores exatos a que Santa Catarina tem direito 

e, consequentemente, o quanto o Paraná perde. Primeiro, é necessário aguardar 
possíveis recursos da decisão do STF e o trânsito em julgado da ação. Na sequência, 
será realizada uma apuração técnica para fazer o novo traçado e definir quais cam-
pos de petróleo estão dentro da área catarinense. Por fim, será necessário fazer o 

levantamento dos valores que deverão ser ressarcidos por Paraná a Santa Catarina. A 
estimativa é que os paranaenses tenham recebido cerca de R$ 300 milhões no período 

em que os campos situados na costa catarinense produziram petróleo. Além disso, o 
reconhecimento pelo STF de que o IBGE errou ao traçar a divisa entre os estados fará 
com que Santa Catarina aumente a projeção marítima e chegue mais perto de área 

mais rica de pré-sal, na Bacia de Santos. Dessa forma, se houver exploração de novos 
campos no futuro, os catarinenses terão garantido o recebimento de uma fatia desses 

royalties, o que representa importantes recursos para as próximas gerações.

ILUSTRAÇÃO mostra onde ficam os campos de petróleo dentro da linha demarcada (mais clara) pelo IBGE

de petróleo e gás dos campos Tuba-
rão, Estrela do Mar, Coral, Caravela e 
Caravela do Sul, localizados a cerca 
de 150 km no litoral catarinense, 
entre os municípios de Itajaí e São 
Francisco do Sul. Santa Catarina 
nunca recebeu royalties pela explo-
ração desses campos.

Como o IBGE não acei tou 

rever os cr i tér ios, a PGE de 
Santa Catarina ajuizou ação no 
STF em 1991 para ver reconhe-
cido o direito dos catarinenses. 
Foram três décadas de trabalho 
que resultou na decisão dos 
ministros do Supremo de que o 
Estado esteva cer to ao questionar 
os critérios usados pelo instituto.

DIVULGAÇÃO
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Conass
O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, foi 
conduzido ao cargo de 
vice-presidente do Conass 
(Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde). 
“Agradeço o apoio dos demais 
secretários da Região Sul 
e, de maneira integrada, 
vamos trabalhar para superar 
a crise da pandemia, de 
forma institucionalizada 
e com a responsabilidade 
que é exigida no momento. 
Os estados precisam de 
apoio e de unidade neste 
enfrentamento”, afirmou.

Auxílio Emergencial
A Caixa começou pagar a 
terceira parcela do auxílio 
emergencial para 1,9 milhão 
beneficiários do Bolsa Família 
qualificados no programa, 
cujo número do NIS termina 
em 4. Os pagamentos para 
esse grupo são feitos da 
mesma forma que o Bolsa 
Família. Para os demais 
trabalhadores aprovados 
no programa, as datas de 
pagamento da terceira 
parcela do benefício seguem 
indefinidas. Os trabalhadores 
podem consultar a situação 
do benefício pelo aplicativo 
do auxílio emergencial ou 
pelo site auxílio.caixa.gov.br.

Casos crescentes
Aumento exponencial de 
casos de covid-19 no Paraná 
preocupa autoridades de 
saúde. O Paraná saltou de 
200 para 400 mortes por 
covid-19 em apenas 15 dias. 
O número aproxima a curva 
de novos óbitos à de estados 
que hoje têm um número de 
mortes bem mais elevado, 
como Minas Gerais, Paraíba e 
Bahia, e mostra o coronavírus 
em uma disseminação mais 
acelerada no Paraná que no 
Rio Grande do Sul.

Ficha Limpa
A Lei da Ficha Limpa completa 

dez anos. A lei foi idealizada 
por juristas e outros 
envolvidos no cenário político 
que buscavam endurecer os 
critérios de inelegibilidade no 
Brasil. A meta era impedir que 
pessoas com condenações 
ou que haviam renunciado a 
cargos públicos para escapar 
das cassações ficassem 
impedidos de disputar 
eleições. Desde então, a 
lei tem sido usada como 
instrumento para reduzir a 
corrupção no Brasil.

Isolamento
Índice de isolamento divulgado 
no último fim de semana indica 
que os cascavelenses estão 
aumentando os cuidados com 
o isolamento social. O índice 
de isolamento foi de 53,6% 
na cidade de Cascavel. Isso 
representa um aumento de 
35% quando comparados aos 
dois últimos fins de semana. A 
média de isolamento no estado 
do Paraná foi de 39,9%.

Hotel de campanha
O prefeito de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro (PSD), 
confirmou que vai alugar 
um hotel para abrigar 
famílias vulneráveis que não 
podem ficar em isolamento 
social em casa. “Serão 
hospedadas pessoas de alta 
vulnerabilidade social que 
não podem ficar isoladas, 
com cinco, seis membros da 
família num espaço de menos 
de 40 metros quadrados”.

Enem
O Ministério da Educação 
disponibilizou a consulta 
sobre a nova data do Enem 
2020. Para participar, é 
preciso acessar a página do 
participante, com CPF e senha 
utilizados no cadastro do portal 
único do governo federal, o 
gov.br, e indicar o período em 
que prefere fazer as provas. A 
edição 2020 do Enem recebeu 
6,1 milhões de inscrições e 5,7 
milhões já estão confirmadas.

PR recebe
372 mil IPIs

A Secretaria de Estado 
da Saúde recebeu diver-
sos itens de proteção 
individual que serão dis-
tribuídos às unidades de 
saúde dos municípios de 
acordo com critérios téc-
nicos e de gestão. São 
189 mil pares de luvas, 
100 mil aventais descar-
táveis, 18.325 máscaras 
face shield, 44.150 más-
caras cirúrgicas e 21.370 
óculos de proteção.

O material foi repas-
sado por meio do Pro-
grama Todos pela Saúde, 
que tem aporte do Itaú 
Unibanco e conta com 
participação e adminis-
tração de profissionais 
dos hospitais Sírio Liba-
nês e Albert Einstein, de 
consultores do Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde e do Instituto 

de Biologia Molecular do 
Paraná (IBMP), ligado à 
Fundação Oswaldo Cruz.

As instituições e os 
especialistas mantêm 
estratégias de informar, 
proteger e cuidar dos pro-
fissionais de saúde com 
o custeio de ações, apoio 
técnico e doações de 
equipamentos em vários 
estados do País.

“Todas as ações públi-
cas e privadas são funda-
mentais neste momento 
de pandemia. São insumos 
que chegam para reforçar o 
combate da Covid-19 no 
Estado”, afirma o secretário 
da Saúde Beto Preto.

Anteriormente, o pro-
grama já havia doado 575 
galões de cinco litros de 
álcool gel e cinco ventila-
dores pulmonares para 
uso em ambulâncias.

O Instituto Nossa Senhora Aparecida recebeu na semana 
passada, 50 litros de álcool em gel do Lions Club – Distrito 
LD-6, AL 2019/2020. Ao todo o projeto dos voluntários 
distribuiu 500 litros do produto, para hospitais e instituições 
filantrópicas de Umuarama.

ASSESSORIA
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Covid-19 infectou 70 pessoas 
em Umuarama e matou duas
Até o final da tarde de ontem 

(22), a Secretaria Municipal de 
Saúde havia registrado 70 casos 
confirmados de Covid-19, na cidade, 
desde o início da pandemia anun-
ciada pela Organização mundial de 
Saúde (OMS).

Num período de apenas 24 horas 
foram confirmados novos 14 casos 
na cidade. Este fato aconteceu entre 
sexta-feira (19) e sábado (20), ele-
vando o total de pessoas acometidas 
pela doença para 68. Na ocasião a 
divulgação foi apenas de que entre 

os novos casos, as pessoas que 
infectadas seriam duas mulheres de 
28 e 49 anos e oito homens, com 
idades de 35, 37, 38, 48, 49, 52, 55 
e 56 anos. Além disso, há 44 pes-
soas recuperadas e dois óbitos, tota-
lizando 68 positivos até o momento.

Ontem (22), dois novos casos apare-
ceram. Em nota, a Secretaria de Saúde 
do município confirmou que seriam 
pacientes com idades de 30 e 66 
anos, ambos do sexo masculino. Ainda 
de acordo com o boletim, 18 pacien-
tes estão em isolamento domiciliar, 

monitorados pelo Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19 (COE) e 
quatro pessoas permanecem hospitali-
zadas, sendo que três estão em leitos 
de enfermaria e um em num leito de UTI. 
Outros 46 já são considerados curados 
e houve dois óbitos.

MAIS NÚMEROS
Entre os 204 pacientes com suspeita 

de infecção pelo vírus, 201 estão em iso-
lamento, um deles permanece internado 
em UTI e dois estão em leitos de enfer-
maria. Do total de 945 notificações, 671 
suspeitas já foram descartadas.

Atividades de frigorífico suspensas
após infecção de 193 funcionários

A Justiça do Trabalho determinou 
que o frigorífico Avenorte Avícola, de 
Cianor te, suspenda as atividades 
presencias de todos os trabalhado-
res por pelo menos 14 dias. Em caso 
de descumprimento, foi fixada multa 
de R$ 500 por trabalhador.

A decisão liminar foi tomada 
após ação civil pública ajuizada 
pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT). Conforme o órgão, ocorreu 
um sur to de contaminação do novo 
coronavírus no local.

Na decisão, o juiz do Trabalho 
Rodrigo da Costa Clazer pontua que, 
em 22 dias, de 19 de maio a 9 de 
junho, 193 trabalhadores tiveram diag-
nóstico positivo para a Covid-19, “mais 
do que o próprio município”.

“Se o número de contaminados 
está aumentando ver tinosamente 
somente entre os empregados da 
empresa, é porque o ambiente labo-
ral está contribuindo decisivamente 
para a eclosão da doença. Por isso, 
ao que tudo indica, a doença se proli-
ferou na empresa, causando um surto 
de Covid-19, de tal modo que, frise-se, 
não determinar a suspensão de todas 
as atividades é colocar em jogo, com 
risco real, o direito à saúde e vida de 
todos os empregados e terceirizados, 
que soma mais de 3.000 pessoas”, 

destaca em um trecho da decisão.
A Justiça do Trabalho também 

determinou a testagem de todos os 
funcionários, os exames devem seguir 
os padrões técnicos recomendados e 
foi fixado que todos os trabalhadores 
com diagnóstico positivo, e aqueles 
que tiveram contato direto com o infec-
tado, sejam afastados das funções 
para garantir o isolamento.

A empresa deverá levar em consi-
deração colaboradores que tenham 
tido contato com o infectado que traba-
lhem em um raio mínimo de 1,5 metro.

NOTA
Em nota, a empresa Avenor te, 

Avícola Cianor te Ltda Guibon Foods 
disse ter sido intimada da decisão 
judicial e informou que cumpre rigo-
rosamente as determinações dos 
órgãos competentes relacionados 
ao combate da Covid-19 e proce-
dendo com os cuidados necessá-
rios à saúde e integridade dos cola-
boradores e terceirizados, além de 
estar manejando os meios judiciais 
cabíveis, a fim de evitar a paraliza-
ção das atividades.

SURTO de Covid-19 fez justiça determinar o fechamento da empresa por 14 dias

DIVULGAÇÃO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CIANORTE

1ª VARA CÍVEL DE CIANORTE - PROJUDI
Travessa Itororó, 300 - Cianorte/PR - CEP: 87.200-153 - Fone: 44-3619 0513 - E-mail:

primeiravaracivelcianorte@hotmail.com

EDITAL DE  DO EXECUTADO: CITAÇÃO ROGER M. GOUVEIA (CPF: 068.930.259-20)

(prazo de 30 dias)

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI
ZARPELLON  MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de-
Cianorte, Estado do Paraná.

Faz sabera todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tem curso neste Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível, situado a Travessa Itororó, 300, nesta Comarca, uma ação de  sobMONITÓRIA
nº 0013178-55.2018.8.16.0069, em que é Exequente: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E
CULTURA, e Executado: ROGER M. GOUVEIA, diz respeito a execução do valor de R$ 14.883,83.

Edital de citação da requerida, que se encontra em local incerto e não sabido, ficando pelo presente Edital
devidamente , para que , nessa hipótese, os honorários serão deCITADO PAGUE dentro de quinze dias
cinco por cento do valor atribuído à causa (art 701, caput), e o réu ficará isento do pagamento de custas
(parg.1º). A parte executada poderá requerer o parcelamento da dívida, na forma do artigo 916, CPC,
conquanto reconheça o crédito e comprove o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogados, no prazo de 15 dias da citação. Assim feito, permitir-se-á o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês, devendo as vincendas serem depositadas, independentemente de qualquer ato, nos mesmos dias dos
meses seguintes ao do primeiro depósito. No mesmo prazo de quinze dias, independentemente de prévia
segurança do juízo, o réu poderá opor ainda, nos próprios autos, embargos à ação monitória, que suspendem
a eficácia do mandado de cumprimento até o julgamento em primeiro grau (702 par. 4º). : SeAdvertência
não adimplido (de imediato ou de forma parcelada) o mandado de cumprimento, e não oferecidos embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Advertência: será nomeado curador especial caso não haja manifestação.

O presente edital será publicdo na forma da lei.  nesta cidade e comarca de Cianorte,DADA E PASSADO
Estado do Paraná, aos 28 de maio de 2020 às 10:21:28 . Eu, Virgilino Ferreira Varella, Serventuário, que
digitei e subscrevi.

 

JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI ZARPELLON
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Município se desdobra
no combate à pandemia

As ações de prevenção 
e combate à pandemia de 
Covid-19 em Umuarama 
tem mostrado um relaxa-
mento perigoso da popula-
ção com relação às medidas 
recomendadas por decretos 
municipais e protocolos 
dos organismos oficiais da 
área de saúde. Enquanto 
o número de casos positi-
vos continua aumentando, 
equipes de fiscalização e 
voluntários que ajudam na 
orientação em locais públi-
cos têm se deparado com 
aglomerações, pessoas 
sem máscara e desrespeito 
ao distanciamento social, 
além da inobservância à 
recomendação de recolhi-
mento domiciliar especial-
mente nos fins de tarde e 
finais de semana.

Apesar de todos os 
esforços, a situação tem se 
mostrado de difícil controle. 

“As pessoas precisam 
entender que o melhor que 
podemos fazer é prevenir, 
nos precaver com as medi-
das preventivas para redu-
zir o risco de exposição ao 
contágio. Muita gente pode 
estar com o vírus e não ter 
sintomas (assintomático), 
transmitindo-o para fami-
liares e amigos sem saber 
por não respeitar as reco-
mendações de isolamento, 
distanciamento social e 
uso de máscara entre 
outros cuidados”, aler tou 
a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini.

Umuarama tem hoje 70 
casos positivos de Covid-19, 
com 22 ativos – quatro hos-
pitalizados e 18 pacientes 
em isolamento domiciliar, 
monitorados pelo Centro 
de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE) 
Municipal. Há ainda 204 

pessoas com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, 
dos quais 201 estão em iso-
lamento, também monitora-
dos, e três hospitalizados.

Para tentar reduzir a 
circulação do vírus a Prefei-
tura tem atacado em várias 
frentes, especialmente na 
fiscalização, distribuição 
de máscaras e orientação. 
“Precisamos convencer a 
população a se proteger. 
Para a situação se compli-
car ainda mais, basta que 
alguns desses pacientes 
tenham o quadro de saúde 
agravado, comprometendo 

a capacidade do nosso 
sistema hospitalar, que 
atende Umuarama e uma 
região com mais de 300 
mil habitantes”, lembrou 
a secretária.

FORÇA TAREFA
Com cargos comissio-

nados de várias secreta-
rias municipais atuando 
de forma voluntária, a Pre-
feitura orienta a população 
sobre as medidas preven-
tivas em pontos de grande 
movimento e distribuído 
máscaras laváveis para 
pessoas que circulam em 
público sem o acessório. 
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Aifu no combate 
ao coronavírus

A Prefeitura tem rea-
lizado Ações Integradas 
de Fiscalização Urbana 
(Aifu) reunindo as equi-
pes da Vigilância Sanitá-
ria, Fiscalização de Pos-
turas, Diretoria de Meio 
Ambiente e Guarda Muni-
cipal, com apoio das 
polícias Militar e Civil 
e Corpo de Bombeiros, 
que resultam em vários 
autos de infração, notifi-
cações e fechamento de 
estabelecimentos que 
não respeitam as deter-
minações dos decretos 
municipais.

Na última semana, 
apenas na sexta-feira 
(19), foram três empre-
sas que tiveram suas 
por tas fechadas. Uma 
delas foi autuada e duas 
apenas notificadas na 
cidade, além da interdi-
ção de bares por falta de 
condições sanitárias tam-
bém nos distritos.

No sábado, 20, foram 

AÇÕES Integradas de Fiscalização Urbana (Aifu) fiscalizam normas de combate 
à doença

autuados quatro bares 
e três festas em resi-
dências de Santa Eliza, 
orientações em todos 
os bares de Serra dos 
Dourados, um bar e uma 
barbearia foram interdi-
tados em Umuarama, 
além de uma festa com 
35 pessoas na Estrada 
Jurupoca e orientações 
foram repassadas aos 
lancheiros que atuam 
na avenida Rio Grande 
do Norte.

A fiscalização acon-
tece especialmente em 
bares e lanchonetes e 
na maioria deles, pro-
prietários e clientes 
observavam as medidas 
de prevenção, como uso 
de máscara, distancia-
mento e disponibilização 
de álcool gel. Os proble-
mas mais comuns são 
as aglomerações, falta 
de uso da máscara e 
desrespeito ao distan-
ciamento social.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Conta chegou
As empresas começaram 
a sentir o baque da crise 
saniatária nas contas. Este 
mês, 73% das consultadas 
pela Associação Brasileira 
de Automação-GS1 Brasil 
revelam ter redução no 
faturamento - 57% tiveram 
mais de 20% de queda. A 
redução da carga horária 
foi uma das soluções mais 
usadas, responderam à 3ª 
edição da consulta “Impactos 
da Pandemia no Cenário 
Nacional”. Vendas por meios 
eletrônicos é outro recurso 
dos mais usados nos últimos 
90 dias. Em junho, 47% 
das empresas consultadas 
responderam que iniciaram 
perações de vendas online. 
Em abril, eram 25% e em 
maio, 30%. O WhatsApp foi 
a primeira opção de vendas 
virtuais e hoje 36% das 
empresas aderiram a essa 
modalidade.

Que perigo!
Materiais apreendidos 
pela Polícia na chácara de 
militantes bolsonaristas em 
Brasília: foguetes, camisas da 
seleção brasileira e máscara 
do ursinho Pooh, para 
criança. Jogaram em meio ao 
material um facão da cozinha 
para cortar carne.

Cerco
A baderna deve ser 
investigada a fundo, e quem 
patrocina a bagunça e 
ameaças aos Poderes. Mas 
não há tipificação criminal 
para máscara do Pooh e 
camisa da seleção?

Tela quente
O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro, baixa hoje 
em São Paulo para reunião 
decisiva sobre o futuro 
da Cinemateca. Verbas, 
arquivos históricos, nova 
direção... tudo na pauta. 

Turbinado 
Frederick Wassef, advogado 

que mantinha Fabrício 
Queiroz em sua casa em 
Atibaia (SP), tem uma queda 
por jatinhos. Falava a amigos 
do eixo SP-Brasília que era 
seu também o Learjet 31A 
da empresária Cristina 
Boner, sua então esposa.

Sorteio na tela
Por pressão da Globo, 
do STB e da Rede TV!, 
principalmente, a Mesa do 
Senado incluiu na pauta da 
quinta (25) a votação da MP 
923, que permite sorteios de 
prêmios na TV.

Brasil adentro
Os governos estaduais 
perderam o controle da 
pandemia, que atinge forte 
o interior do Brasil. Várias 
prefeituras estão decretando 
lockdown, tardiamente.

Turbulência 1
Vai mal das asas a Latam, 
que lidera reclamações nos 
Procons de Rio, SP e Brasília. 
A empresa interrompeu 
processe seletivo de pilotos 
e comissários. Sobre os 
registros de reclamações, 
alega que “segue 
empenhada em reduzir de 
forma substancial o número 
de reclamações”, e que 
“mantém um canal aberto 
para diálogo com clientes”.

Turbulência 2
A GOL, vice-líder nos 
Procons dessas capitais, 
preferiu não responder. Já a 
Azul, em terceiro no ranking 
de reclamações, avisa que 
“cumpre integralmente a MP 
nº 925/2020 e o Termo de 
Ajustamento de Conduta, 
atendendo as solicitações de 
remarcações e reembolsos 
de bilhetes”. 
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Chefe do NRE de Umuarama 
sofre acidente na Boiadeira

Gilmara Zanatta, chefe do Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de 
Umuarama se envolveu em um aci-
dente de trânsito na noite do sábado 
(20), quando retornava de Maringá 
pela rodovia BR-487 (Estrada Boia-
deira). Gilmara estava acompanhada 
de uma pessoa e as duas sofreram 
ferimentos, mas foram socorridas.

O acidente aconteceu nas 
proximidades do município de 
Cianor te e foi atendido pela Polí-
cia Rodoviária Estadual (PRE) de 
Floresta. O carro em que estava 
a professora rodou na pista e 
colidiu contra a lateral de um 
caminhão. Com o impacto as 
ocupantes do veículo sofreram os 
ferimentos e precisaram de aten-
dimento médico imediato.

Em contato por telefone com Gil-
mara, o Jornal Tribuna Hoje News 
verificou que a chefe do NRE, sofreu 
apenas algumas escoriações pelo 
corpo. Os ferimentos foram consi-
derados leves, mas ela disse estar 
ainda balada com o acontecido.

No momento em que aconteceu 
o acidente, Gilmara ocupava um 

Busca da elucidação
Depois de identificar o corpo da mulher 
encontrado enterrado na Estrada Moema 
na última quinta-feira (18), a Polícia Civil 
passa a procurar pelo autor do crime e 
sua motivação. Tainara Silva Santos, de 21 
anos era namorada de um detento que 
está preso em Umuarama por tráfico de 
drogas. Ela era moradora em Umuarama 
e tinha dois filhos, que ficaram sob a 
guarda da avó. De acordo com o delegado 
chefe da 7ª SDP de Umuarama, Osnildo 
Carneiro Lemes, os investigadores agora 
estão à procura de pistas que possam 
levar à elucidação do crime. Motivos 
que poderiam ter levado ao assassinato 
ainda não foram descobertos pelos 
policiais, que procuram por uma linha de 
investigação. Tainara foi assassinada com 
tiros no abdome e agressões na cabeça.

veículo Chevrolet TrailBlazer. Depois 
da colisão, ela foi levada a um hospi-
tal em Cianorte, onde ficou internada 

até a manhã de domingo, quando foi 
liberada e ontem à tarde estava em 
sua casa, em Umuarama.

GILMARA Zanatta ocupava o veículo que colidiu contra a lateral de um caminhão na

Um homem foi 
assassinado no 
sábado (20) à 
noite em Tape-
jara (52 km de 
Umuarama), no 
cruzamento das 
r uas Matilde 
Gomes e José 
Clemente. De 
acordo com a 
Polícia Militar, 
que foi acionada 

para registrar a ocor rência, o homem foi executado na rua, por disparos de 
arma de fogo. Identif icado como Jean Carlos da Silva Frediani, 24 anos, 
o jovem era morador em Tapejara e estava caminhando sozinho, quando foi 
abordado por ocupantes de um veículo GM Prisma, de cor prata. Um dos 
ocupantes sacou de uma arma de fogo e efetuou ao menos três disparos com 
Frediani, que foi ferido e não resistiu. O corpo foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama.

GAZETA REGIONAL

DIVULGAÇÃO
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DOF apreende caminhões 
de Umuarama com cigarros

O Departamento de Operações de 
Fronteira (DOF) apreendeu na tarde 
do domingo (21) cerca de mil cai-
xas de cigarros contrabandeados 
em dois caminhões. A apreensão 
aconteceu no assentamento Santa 
Rosa, em Itaquiraí/MS.

Segundo as equipes do Departa-
mento, era realizado um patrulhamento 
de rotina pela região, quando se depa-
raram com dois caminhões parados 
no assentamento. Os motoristas, ao 
perceberem a presença policial, fugi-
ram correndo a pé e adentraram em 
uma mata. Um deles foi alcançado 
e preso. No primeiro caminhão Mer-
cedes Benz vermelho com placas 
de Umuarama, foram encontradas 
450 caixas de cigarros de origem 
estrangeira. No outro, Ford Cargo, 
também com placas de Umuarama, 
haviam outras 550 caixas, além de 
16 aparelhos celulares.

Questionado o homem de 21 anos 
que foi detido, contou que pegou o 
caminhão em um posto de combustí-
vel na cidade de Mundo Novo no início 
da manhã de domingo e deveria seguir 

Polícia Civil adia 
provas do concurso 

público 2020
 A Polícia Civil do Paraná adiou as 

provas do Concurso Público 2020. A 
decisão ocorreu durante reunião entre 
a Comissão do Concurso da PCPR e a 
Banca Examinadora da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), ontem 
(segunda-feira, 22). O adiamento foi 
decidido em razão da pandemia do 
novo coronavírus.

O concurso oferta 400 vagas para 
cargos da PCPR, 50 deles para dele-
gado de polícia, 300 para investigador 
de polícia e 50 para papiloscopista. 
As inscrições abriram em 4 de maio e 
encerraram em 2 de junho, totalizando 
106.338 inscritos.  

Conforme o calendário previsto no 
edital, as provas estavam marcadas 
para 26 de julho deste ano, em Curi-
tiba. A PCPR e a banca vão se reunir 
novamente na segunda quinzena de 
agosto para deliberar a respeito do 
novo cronograma do concurso e data 
para realização das provas.

o outro motorista do caminhão Ford 
Cargo até a cidade de Naviraí. Ainda de 
acordo com o autor, havia um batedor 
que seguia a frente em um veículo VW 
Gol preto e a comunicação era feita 
por rádio amador e telefone celular. 
Durante a abordagem aos caminhões, 
um outro veículo VW Gol prata com pla-
cas de Ivaté/PR, aproximou e ao ver os 

policias jogou o carro na direção de um 
barranco e o seu condutor fugiu pela 
mata, não sendo localizado.

ALÉM dos caminhões de Umuarama apreendidos, um Gol de Ivaté seguia como batedor da carga

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Polícia 
Rodoviária 
Federal apreen-
deu, no início 
da manhã de 
ontem (22), 
168 quilos 
de maconha 
que eram 
transportadas 
em um VW 
Gol, em Iporã, 
pela rodovia 
BR-272. 
O motorista 
desobedeceu 
a ordem de 

parada e seguiu em fuga pela pista, sendo perseguido, até que perdeu o controle da direção 
e saiu de pista, abandonando o veículo em um pasto. Dentro do gol estavam 168 quilos 
de maconha, que foram entregues na Delegacia de Polícia Civil em Iporã.
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SENAR-PR ajuda a 
cidade a plantar

Aproximar o meio urbano do rural resgatando a 
antiga prática da horticultura. Além de contribuir para 
uma alimentação mais saudável e rica para a população, 
leva conhecimento a um público, que, via de regra, não 
tem muita intimidade com a prática rural.

Trata-se da Fazenda Urbana, iniciativa da prefeitura 
de Curitiba lançada recentemente com objetivo de 
estimular a produção sustentável. Trata-se de um espaço 
comunitário voltado à educação, onde os cidadãos 
poderão participar ativamente da produção de alimentos.

Em uma área de 4.435 m² na capital paranaense 
serão produzidos mais de 150 tipos de hortaliças, frutas 
e verduras de inverno e verão, reunindo diversas técnicas 
de plantio sustentável, como plantio elevado, aquaponia, 
hidroponia e cultivo protegido. Em meio aos prédios 
e avenidas repletas de carros, um espaço reserva um 
pouco do meio rural no coração da metrópole.

O SENAR-PR é parceiro da a Secretaria Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional nesse projeto. Cabe a 
ele capacitar e atualizar os técnicos da prefeitura para as 
práticas de produção. Em março deste ano, antes do início 
da pandemia do novo coronavírus, o SENAR-PR realizou 
o curso de “Agricultura Orgânica” junto aos técnicos da 
secretaria. Outras capacitações devem ocorrer tão logo a 
situação de saúde volte a se normalizar, deixando nossa 
capitam ainda mais verde.

sistemafaep.org.br

Prefeitura entrega resfriadores  
aos pequenos produtores de leite

A Prefeitura de Umua-
rama entregou mais cinco 
resfriadores de leite com 
capacidade de mil litros 
para grupos de peque-
nos produtores na manhã 
de ontem (22), no pátio 
rodoviário do município. 
“Enfrentamos uma queda 
na arrecadação, por conta 
da pandemia, mas graças 
ao planejamento e avan-
ços conquistados nos três 
primeiros anos da gestão, 
tem sido possível aten-
der o setor produtivo com 
vários incentivos”, desta-
cou o prefeito Celso Poz-
zobom durante a entrega.

“Estes resfriadores, 
nos quais investimos cerca 
de R$ 55 mil em recursos 
próprios, vão ajudá-los a 
garantir a qualidade do leite, 
reduzir custos e melhorar a 
lucratividade”, emendou. 
Nos últimos anos o municí-
pio já forneceu concessão 
de uso de 22 resfriadores, 
que beneficiam cerca de 70 
produtores de leite.

Graças à licitação, cada 
um dos equipamentos entre-
gues nesta segunda custou 

ao município R$ 10.900,00. 
“Eles atenderão 12 produto-
res contemplados pelo Pro-
grama Pró-Leite, criado pelo 
município para promover o 
aumento da produção leiteira 
através de incentivos como 
correção e preparo do solo 
para reforçar as pastagens, 
distribuição de novilhas de 
alto padrão, insumos, assis-
tência técnica e qualificação 
dos produtores”, lembrou o 
diretor e Agricultura e Pecuá-
ria, Vinícius Chimenez.

Os resfriadores garan-
tem segurança para o 
armazenamento do leite 
entre a ordenha e a coleta, 
feita geralmente a cada dois 
dias pelos caminhões das 
cooperativas e laticínios. 
“Este é um dos equipa-
mentos que exigem o maior 
investimento no processo 
e são fundamentais para a 
qualidade do leite. Conce-
didos pelo município para 
uso sem custo, servem de 
incentivo para o aumento da 
produção e atendem vários 
produtores. Um deles foi 
para a Vila Rural de Lovat”, 
informou Chimenez.

O Programa Pró-Leite tem ajudado os donos de rebanhos a recuperar o solo com 
mecanização, adubação e plantio de gramíneas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, seu regente, e hoje 
a Lua estará de boas com seu astro, dando impulso para suas reso-
luções e iniciativas, sobretudo no lar. Pode ter êxito ao negociar um 
bem de família ou quitar uma dívida e pôr fim a alguma preocupação.

Touro 21/04 a 20/05
Trabalhe em equipe e interaja mais com os colegas para otimizar 
as tarefas. Ainda pela manhã, a Lua entra em sua Casa 4, envia 
proteção para o seu lar e passa a favorecer as atividades em 
seu cantinho. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se lida com compras, vendas e comércio online, é um ótimo 
período para divulgar seus produtos. À noite, a Lua sorri 
para Vênus e manda vibes poderosas para a paixão. Pode 
rolar interesse especial por alguém do trabalho ou pessoa 
bem-sucedida. 

Câncer 21/06 a 21/07
A união faz a força e você deve se aliar aos colegas para con-
quistar os objetivos em comum no trabalho. Pode iniciar um curso 
e abrir novas portas para a sua carreira. Na metade da manhã, 
a Lua ingressa em sua Casa do Dinheiro, mandando estímulos 
diretamente para as finanças.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
No trabalho, sua determinação, boa vontade e seu poder de con-
vencimento vão motivar os colegas. Ainda pela manhã, a Lua 
migra para sua Casa da Saúde, fortalecendo seu bem-estar e os 
cuidados com a aparência. À noite, a Lua troca likes com Vênus, 
blindando seus ideais afetivos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Fique de olho nas oportunidades, pegue firme no serviço e mostre 
do que é capaz. Apenas tenha cuidado para não extrapolar e 
acabar prejudicando a sua saúde: respeite seus limites. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua conclui a passagem pelo seu paraíso e fica de boas com 
Marte, garantindo criatividade, coragem e determinação em dobro 
para você se destacar. Defina o que quer e dê o primeiro passo 
rumo aos seus objetivos. 

Será um bom período para dialogar e se entender com alguém da 
família: dê o primeiro passo, mas converse sem discutir. Ainda pela 
manhã, a Lua ingressa em Leão, seu signo irmão, trazendo novos 
horizontes e mais esperança para o seu coração.

Suas características leoninas vão ficar em evidência, você vai sen-
tir suas energias renovadas e ficará bem mais confiante, sobretudo 
nos assuntos do coração. Além de estar em sua companhia, a 
Lua vai trocar likes com Vênus à noite, revelando um momento 
pra lá de favorável na paixão. 

Se perceber que precisa dar um stop para repor as energias, 
desacelere, inspire, respire e não pire. Depois de descansar, 
retome suas atividades. À noite, a Lua sorri para Vênus e promete 
emoções intensas no amor. 

A fada sensata da Lua fica de boas com Vênus e envia ótimas 
energias para a sua vida amorosa. Pode surgir um clima de 
romance com alguém da turma ou de outra cidade. Clima de 
grande afinidade na união. 

Se gosta de arriscar seus palpites em loteria, não deixe de fazer 
uma fezinha. Ainda pela manhã, a Lua muda para sua Casa 10 
e deixa seu jeito ainda mais cheio de carisma. Será o momento 
de explorar suas habilidades e sobressair na vida profissional.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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em inglês
Vogal da

vaia

Antigos
navios
Érbio

(símbolo)

Dar baixa
nos itens
de uma
relação 

Sílaba de
"levar"

Para

Lance inicial
do vôlei

Como vive
o naturista

Dinheiro
(gíria)

"Interno",
em PIB 

Mulher
formosa
Matou 

Golias (Bíb.)

Giovanna
Antonelli,

em "O 
Clone" (TV)

3/cat. 5/advir — cessa — plena. 9/vitalício.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna 

-,João Alberto Monteiro, Celso 
Obikawa,  Beth Bellini, Patri-
cia Favarão, Roger Miyamoto 
e Henrique Zelazowski. Da 

coluna: felicidades.

“Os mais corajosos são certamen-
te aqueles que têm a visão mais 
clara do que está diante deles, 

tanto a glória quanto o perigo, e, 
mesmo assim, vão ao seu encon-

tro”  (Tucídides)

VIVAS, VIVAS & VIVAS
Antonella e Giovanna comemoram seus 4 aninhos cercada da alegria da 

mammys Gisele Antonin e do carinho a família. 

MARCOS PRADO

DOE
Duas campanhas 
solidárias  Sesc 

eAciu. Alimentos 
não perecíveis, 

produtos de 
higiene,  limpeza, 

álcool em gel, 
luvas e másca-

ras para famílias 
em condição de 
vulnerabilidade 

social e a Campa-
nha do Agasalho. 
Donativos podem 
ser entregues na 

ACIU.
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NÃO CUSTA NADA

 Com os dias contados?
Faz algum tempo que o costume de dar as mãos 
para cumprimentar um conhecido, um amigo ou 

mesmo para fechar um negócio, tornou-se um risco 
para a nossa saúde. Com a Pandemia do Covid-19, 

a ordem agora é manter distância. Contudo faz 
algum tempo que os cientistas alertam que o 
hábito comum em muitas culturas ao redor do 

planeta ajuda a proliferar doenças de um lado pro 
outro do mundo. Um estudo realizado em 2014  na 
Aberystwth Universitu, no País de Gales demons-
trou que uma grande quantidade de germes, vírus, 

parasitas, fungos e bactérias podem ser trocadas de 
uma pessoa para a outra em um simples aperto de 
mãos. A recomendação universal é a higienização 
constante das mãos. *Antes e depois de preparar 
alimentos. *Antes de começar a comer. *Antes 

de tratar qualquer ferida ou machucado. *Antes e 
depois de entrar em contato com qualquer pessoa 
doente.*Depois de usar o banheiro. *Depois de 

trocar fraldas ou limpar alguma criança que tenha 
ido ao banheiro. *Depois de assoar o nariz, tossir, 
espirrar ou ter contato com qualquer tipo de secre-
ção corporal. *Depois de apertar as mãos de outra 

pessoa. *Depois de entrar em contato com animais. 
*Depois de manusear lixo. *Toda a vez que a mão 

estiver nitidamente com alguma sujeira.

Destine parte do seu IR para idosos em tratamento cardíaco em Umuara-
ma. O Instituto Nossa Senhora Aparecida é o único hospital filantrópico 
de Umuarama autorizado a receber doações oriundas de dedução fiscal. 
Todo contribuinte, seja pessoa física ou jurídica pode destinar parte do 
seu Imposto de Renda devido ao Projeto Envelhecer e Viver. Anualmente 
cerca de 30 mil idosos são atendidos gratuitamente, com assistência em 
saúde e ações de prevenção às doenças cardíacas. Para mais informações 
você ou o seu contador podem entrar em contato com o INSA através do 

fone (44) 3621-2177 - Ramal 2167 . 

O médico, coordenador da UTI do Nossa Senhora, Dr. Eder Voltoli-
ni em palestra com pacientes do projeto “Envelhecer e Viver “

O programa contempla ações de promoção da saúde e bem-estar.
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COBALT 1.4 LTZ .......................................... 13/14 ............ PRATA ........................COMPLETO.........................................R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT ...................................... 14/15 ............ PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ .................................. 15/15 ............ PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 58.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO ....................... 17/18 ............ BRANCO ...................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 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

MONTANA 1.4 LS ...................................... 14/15 ............ BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 32.900,00

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 PLUS 1.0 TURBO ............................. 19/20 ............ BRANCO ...................COMPLETO, AUT ..............................R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LT ............................................. 18/19 ............ PRATA ........................COMPLETO.........................................R$ 51.900,00

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 1.4 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



15GERALUMUARAMA, 23 DE JUNHO DE 2020

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

Durante este período de pandemia, a 
rotina de todo mundo ficou diferente 
e as famílias estão experimentando 
ficar mais tempo em casa. Mas para 
quem tem criança, outro desafio 
também entra em cena: como distrair 
essa turminha neste momento de 
isolamento social?
É um período que exige cuidados, 
prevenção e muita paciência. Para 
ajudar nesta missão e minimizar 
as angústias dos pequenos, a 
Brinquedoteca de Umuarama está 
organizando atividades lúdicas virtuais 
para os pais passarem o tempo 
interagindo com seus filhos com idade 
de 3 a 10 anos. 
Confira as atividades virtuais 
oferecidas pelo projeto: 
“Brink on-line”
Desde esta segunda-feira, 22, estão 
sendo realizadas videoconferências 
por meio do aplicativo hangout 
meet, para os pais brincarem e 
interagirem com as crianças. São 
atividades lúdicas: recreativas, 
artísticas, contação de história. Após 
a inscrição no formulário, a equipe da 
Brinquedoteca fornecerá uma “chave 
de acesso”.
 “Brincar do quê?”
Os estudantes do curso de Pedagogia 
vão enviar pelo whatzapp sugestões 
de atividades lúdicas para os pais 

brincarem a qualquer momento com 
seus filhos. Serão brincadeiras simples 
e sem necessidade de muito espaço. 
“Brincando & cia”
Os acadêmicos do curso de Pedagogia 
vão interagir com apenas uma criança 
em vídeo-chamada no whatzapp. 
Serão brincadeiras de regras simples, 
que necessitam de material ou até 
mesmo com brinquedos que a criança 
dispõe em casa. 
Para as crianças participarem destas 
atividades, basta os pais preencherem 
o formulário eletrônico: https://forms.
gle/ncpmBHnfvXa1EKxZA

Mais informações no e-mail: 
brinquedoteca-umu@unipar.br ou 

pelo telefone (44) 3621-3830. 

Projeto oferece atividades virtuais para a criançada
BRINQUEDOTECA

Pai e filha na Brinquedoteca da 
Unipar: proposta agora é brincar 

em casa, mas com o suporte 
dos estudantes de Pedagogia 

[foto mostra cena de um evento 
realizado no ano passado]

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA 
MUNICIPAL

EDIANA DOS SANTOS LANCHO-
NETE – ME, inscrita no CNPJ sob 
nº 09.004.655/0001-02, situado 
na Avenida Paraná, 461, Lovat nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, vem publicar o extravio de 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27032. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 

Frigorífico vai 
a leilão
A massa falida do frigorífico Larissa, 
no Paraná, envolvido na Operação 
Carne Fraca da Polícia Federal em 
2017, foi ontem (22) à leilão por 
quase R$ 8 milhões. Foram ofere-
cidos máquinas e equipamentos 
que compunham a fábrica, além de 
imóveis e barracões. O leilão on-line 
começou às 10h. Os lotes serão 
vendidos separadamente e totalizam 
R$ 7.932.370. Um novo leilão foi 
marcado para ser realizado dia 29, 
com lance a partir de R$ 5.552,659. 
Localizada em Iporã, a cerca de 50km 
de Umuarama, a empresa foi inves-
tigada na Carne Fraca por vender 
produtos vencidos, trocar etiquetas e 
transportar produtos sem a tempe-
ratura adequada. Após a operação e 
a prisão preventiva do proprietário, a 
empresa teve a falência decretada. O 
valor arrecadado no leilão será usado 
para pagamento de dívidas trabalhis-
tas, além de outros credores.

Dengue
Umuarama registrou ontem (22) 
902 pacientes com suspeita da 
doença, que aguardam resultados de 
exames. O boletim epidemiológico 
aponta outros 5.732 casos confir-
mados e 4.769 descartados, ou seja, 
que testaram negativo. O total de 
notificações (todas as comunicações 
sobre dengue) é de 11.403. Entre os 
principais sintomas da doença estão 
febre alta, dores de cabeça, atrás dos 
olhos e no corpo, além de manchas 
avermelhadas pela pele. Nos casos 
mais graves a dengue pode provocar 
internamentos. Os pacientes que 
apresentarem quaisquer sintomas 
deve ir ao ambulatório de agravos, ao 
lado do Centro Cultural.
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Sispumu não chancela greve
Um grupo de servidores públicos 

de Umuarama anunciou que estaria se 
organizado com a finalidade de iniciar 
uma paralisação. A informação, repas-
sada ontem (22) pela manhã ao Jornal 
Tribuna Hoje News, pelo presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos de 
Umuarama, Donizete Galieta é de que 
o Sispumu não está se organizando e 
nem mesmo apoia tal manifestação.

O objetivo dos servidores, seria tentar 
forçar o Poder Executivo a ‘voltar atrás’ 
na decisão e não sancionar a lei que sus-
pende o recolhimento das contribuições 
previdenciárias patronais no Município. O 
projeto foi aprovado com seis votos favo-
ráveis e quatro votos contrários.

“Todos os tramites feitos pela 
administração pública, encaminha-
mento do projeto e justificativa estão 
seguindo a legalidade e não há motiva-
ção legal para iniciarmos uma greve”, 
explica Galieta, ressantaltando que 
os servidores públicos que estão se 
movimentando não estão sendo acom-
panhados pelo sindicato.

A motivação também foi reforçada 
pelo andamento da reforma previdên-
cia dos servidores que vem sendo tra-
tada pela administração junto ao Poder 
Legislativo. Os textos foram analisa-
dos em segunda discussão na noite 
de ontem (22).

Um deles é Projeto de Lei Com-
plementar de número 03/2020 que 
adequar a alíquota da contribuição 
previdenciária do servidor ativo, apo-
sentado e pensionista ao Regime Pró-
prio de Previdência Social do Municí-
pio de Umuarama, elevando o repasse 

que é de de 11% para 14%. Com o 
mesmo teor e valores, segue o projeto 
de número 04/2020, mas trata da alí-
quota dos aposentado e pensionista.

LEGALIDADE
O Sispumu explica, através de nota, 

que em 2019, tramitou no Congresso 
Nacional a chamada Reforma da Previ-
dência, que estabelecia novo funciona-
mento para a Previdência Social.

Depois de aprovada, a proposta 
culminou na Emenda Constitucional 
nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
que, ao que interessa aos Municípios, 

majorou a alíquota da contribuição pre-
videnciária do servidor público, ativo 
ou não, dos Poderes da União para 
14%, não permitindo aos estados e 
municípios alíquota menor para servi-
dores vinculados ao Regime Próprio. 
De acordo com o sindicato, o muni-
cípio tem que se adequar à emenda 
até o dia 31 de julho de 2020. “Não 
existe outra alternativa, portanto esta 
entidade se manifestou em anos ante-
riores mostrando a população e servi-
dores o que a Reforma da Previdência 
causaria para os trabalhadores”.

Ações de risco
O presidente do sindicato também lembra que o mundo está vivendo um 

momento delicado, principalmente em relação às manifestações públicas. “Infor-
mamos que neste momento seguimos e respeitamos os decretos vigentes em 

relação ao Covid 19, não podemos executar qualquer ação que coloque em risco 
nossos servidores e demais população”, encerrou Galieta.

ALEX MIRANDA

EM noite de sessão, servidores foram à frente da Câmara em manifestação pela desaprovação do projeto
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