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UMUARAMA

Decreto aumenta restrições 
para o combate à covid-19

Após deliberações do COE, diante do aumento expressivo de casos de covid-19 e da confir-
mação da quarta morte, o Município editou novo decreto aumentando restrições para reduzir 
a circulação de pessoas na cidade. A medida altera o horário de supermercados, mercearias, 
açougues e padarias e restringe o atendimento ao público em bares, lanchonetes, conveniên-

cias, distribuidoras de bebidas e outros estabelecimentos. l Pág. 10

Umuarama: 65 anos com 
motivos para comemorar

No momento em que o País enfrenta um dos seus piores desafios, 
encarando uma pandemia com reflexos pesados na economia e na vida das 

pessoas, Umuarama completa 65 anos com a esperança de que tudo vai 
ficar bem em breve. Não tem programação festiva, mas, mesmo em meio 
ao isolamento, os umuaramenses têm muitos motivos para sorrir, pois a 
Capital da Amizade segue firme, cresce, desenvolve-se e a cada dia vai se 

tornando um lugar ainda melhor para se viver.
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Postagem apagada
O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, 
Luiz Eduardo Ramos, anunciou ontem (25), em rede social, os valores 
das três parcelas adicionais do auxílio emergencial que serão pagas 
pelo governo, mas, logo em seguida, apagou a postagem. Segundo 
a assessoria, o ministro disse que apagou porque o conteúdo estava 
incorreto e que o assunto ainda está em discussão. A postagem foi feita 
horas antes de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros, 
convocada para debater as novas parcelas do auxílio emergencial. A 
reunião ocorre uma semana antes do fim do prazo dado pelo governo 
para que os trabalhadores se inscrevam no programa. Na postagem 
apagada, o ministro informava que as três parcelas adicionais seriam, 
respectivamente, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

Comício do ‘racha’
A possibilidade do ex-ministro da 
Justiça, Sergio Moro participar do 
comício virtual pela democracia 
organizado pelo Direitos Já 
deixou dividiu o movimento 
e causou conflitos internos. 
Após o convite proposto pelo 
deputado federal José Nelto 
(Podemos-GO), políticos de 
centro-esquerda reagiram. Entre 
os que se posicionaram, estava 
o ex-ministro Aldo Rebelo, que 
disse: “avisem quando estiver 
para acontecer”. Já Guilherme 
Boulos (PSOL) afirmou: se ele 
entrar por uma porta, eu saio por 
outra”. Em sua defesa, Nelto disse 
que sugeriu chamar Moro pois 
ele teve a “coragem de poucos” 
de lutar contra a corrupção e não 
atacar a democracia.

Unificada
O plenário do STF concluiu o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 2575, em que o Partido Social Liberal 
(PSL) questiona dispositivo da Constituição do Paraná que criou 
a Polícia Científica como órgão integrante da segurança pública 
estadual. Prevaleceu o entendimento de que o órgão responsável 
pela perícia técnico-científica, independentemente do nome que 
receba e de ter estrutura própria integrada por peritos, não pode ser 
concebido como nova corporação policial, além daquelas previstas 
no artigo 144 da Constituição Federal (Polícias Federal, Rodoviária 
Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiro Militar 
e das polícias penais federal, estaduais e distrital).

A culpa
Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a 
deputada petista Luciana Rafagnin criticou a postura do presidente 
Jair Bolsonaro desde o início da pandemia do novo coronavírus e 
atribuiu responsabilidade direta a ele pelas mais de 52 mil mortes 
no país. Lembrou que o país teve tempo de se preparar para a 
chegada da pandemia, à medida em que via os efeitos da doença 
na China, na Itália e na Alemanha, antes de chegar ao Brasil. “O 
desprezo e o despreparo do presidente Jair Bolsonaro fizeram com 
que o Brasil chegasse a esses números de contaminações e a esses 
óbitos”, disse Luciana.

Lei das Fake News
O presidente do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
confirmou ontem (quinta-feira, 
25) a votação do projeto que 
cria a Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência 
na Internet (a conhecida Lei 
das Fake News). O projeto visa 
combater a disseminação de 
notícias falsas pela internet e 
desestimular a manipulação de 
informações que possa provocar 
danos individuais ou coletivos. 
É a quarta vez que o projeto, de 
autoria do senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) entra em 
pauta. O texto foi sucessivamente 
adiado para que o relator da 
matéria, senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), pudesse fazer ajustes 
em seu relatório.
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Data da eleição 
sem consenso

Aprovada pelo Senado, 
a Proposta de Emenda à 
Constituição que adia a 
data das eleições este ano 
terá agora de ser votada 
pela Câmara dos Deputa-
dos, onde ainda não há um 
consenso sobre o tema. O 
deputado federal Gustavo 
Fruet (PDT-PR), vice-líder 
do seu partido, reconhece 
a imprevisibilidade da evo-
lução da pandemia, mas 
afirma que a aprovação da 
proposta no Senado foi a 
vitória da prudência.

“Não se sabe o que vai 
acontecer daqui a um mês, 
dois, três meses. Diante 
desse cenário, o ideal é nós 
trabalharmos com as regras do 
jogo, principalmente quando é 
matéria constitucional”, disse 
o parlamentar paranaense.

Pelo texto votado pelos 
senadores na terça (23), 
o primeiro e o segundo 
turnos da eleição passam 
para os dias 15 e 29 de 
novembro, ao invés dos 
dias 4 e 25 de outubro.

Com a previsão das 
eleições ainda neste ano, 
fica garantido o período 
dos atuais mandatos até 
o último dia do ano e a 
data da posse dos eleitos 

continua inalterada. Na 
Câmara, há deputados que 
concordam com o texto do 
Senado. Outros defendem 
a manutenção das datas 
da eleição em outubro e há 
ainda os que acham que 
os mandatos de prefeitos 
e vereadores deveriam ser 
prorrogados até o estabele-
cimento de uma data mais 
segura para as votações.

PRORROGAÇÃO DE 
MANDATOS

O vice-líder do MDB, o 
deputado Fábio Ramalho 
entende que, diante de um 
cenário de incertezas, não 
deveria ser descar tada a 
possibilidade de prorroga-
ção dos atuais mandatos 
de prefeitos e vereadores. 
“A gente hoje fica naquele 
meio termo. Se por um 
acaso a gente notar que 
a pandemia está aumen-
tando, a gente poderia até 
pensar em prorrogar manda-
tos”, disse.

De  aco r do  com a 
proposta aprovada no 
Senado, não apenas as 
eleições foram adiadas 
por 42 dias, mas também 
os prazos do calendário 
eleitoral foram prorroga-
dos pelo mesmo período.

Doação
O grupo brasileiro Sarabia, 
um dos maiores no 
Paraguai, comandado pelo 
empresário José Marcos 
Sarabia, e os diretores 
da Tecnomyl Brasil e 
Agropecuária Cataratas 
vão entregar um cheque 
de R$ 500 mil ao Hospital 
Costa Cavalcanti, em Foz 
do Iguaçu. A entrega será 
na segunda (29), às 15h, no 
hospital. O dinheiro será 
destinado à ala oncológica, 
referência do SUS.

Motivo
Há quase três meses, José 
Marcos Sarabia esteve 
internado com um quadro 
de saúde de covid-19 
bastante grave no Hospital 
Costa Cavalcanti. Sarabia teve 
alta no dia 16 de abril e, como 
forma de mostrar gratidão 
pela sua recuperação, decidiu 
fazer a doação.

Isolamento social
Previsões de colapso do 
SUS, falta de UTIs, de 
equipamentos, aumento no 
número de casos confirmados 
e de mortes nada disso tem 
segurado os brasileiros em 
casa. A In Loco publicou a 
localização de mais de 60 
milhões de celulares em todo 
o País para medir o índice 
de isolamento social no País: 
apenas 37% dos paranaenses 
não se deslocaram. 
Especialistas afirmam que o 
afrouxamento de algumas 
medidas restritivas pode 
ter contribuído para o 
baixo índice de isolamento 
e reforçam que isso deve 
mudar para desafogar o 
sistema de saúde.

Saneamento
O senador Flávio Arns 
(Rede-PR) foi a favor da 
aprovação do Marco 
Legal do Saneamento. 

O senador afirmou que 
esse deve ser o propósito 
dos parlamentares: 
trabalhar em prol da 
qualidade de vida da 
população. “Investir em 
saneamento básico é 
investir em melhorias 
sanitárias, econômicas, 
ambientais, criando um 
ambiente propício de 
desenvolvimento social 
e qualidade de vida. 
Sabendo da importância 
do tema, o Senado 
aprovou hoje o novo marco 
regulatório para o setor de 
saneamento básico”.

Comida Boa
Mais de 230 mil 
paranaenses ainda não 
usaram os R$ 50 do Cartão 
Comida Boa, disponível 
desde maio para a compra 
de alimentos durante o 
período da pandemia do 
coronavírus. O benefício 
tem prazo de validade para 
ser usado. O valor referente 
ao mês de maio expirou no 
dia 14 de junho, e o relativo 
a junho tem até o dia 14 de 
julho para ser usado. 

Denúncia
O deputado Paulo Martins 
(PSC) compartilhou nas 
redes sociais, o documento 
com a denúncia da 
Associação Nacional de 
Membros do Ministério 
Público Pró-Sociedade, 
entidade conservadora 
fundada pela irmã 
da deputada Bia Kicis 
(PSL-DF), contra o STF na 
Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA). O 
principal argumento 
utilizado para criminalizar 
a Corte é o inquérito das 
fake news, que mirou 
diversos deputados e 
blogueiros ligados ao 
presidente Jair Bolsonaro.

PEC que adia data das eleições este ano será votada virtualmente na Câmara dos 
Deputados, onde não há consenso sobre o tema

DIVULGAÇÃO
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Marco Legal do Saneamento segue para sanção presidencial
O Senado Federal aprovou o 

novo marco legal do saneamento 
básico. O projeto do governo, ha-
via sido aprovado em dezembro na 
Câmara dos Deputados e agora se-
gue para a sanção presidencial. O 
texto prorroga o prazo para o fim 
dos lixões, facilita a privatização 
de estatais do setor e extingue 
o modelo atual de contrato entre 
municípios e empresas estaduais 
de água e esgoto. Pelas regras 
em vigor, as companhias precisam 
obedecer a critérios de prestação 
e tarifação, mas podem atuar sem 
concorrência. O novo marco trans-
forma os contratos em vigor em 
concessões com a empresa priva-
da que vier a assumir a estatal.

O texto aprovado também tor-
na obrigatória a abertura de lici-
tação, envolvendo empresas pú-
blicas e privadas.

Investimento 
e economia
De acordo com Tasso, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) calcula que, 
para cada R$ 1 investido em sane-
amento, gera-se uma economia de 
R$ 4 em gastos com saúde. A OMS 
também estima que, anualmente, 15 
mil pessoas morram e 350 mil sejam 
internadas no Brasil devido a doenças 
ligadas à precariedade do saneamen-
to básico. O relator ainda destacou 
que a situação foi agravada pela pan-
demia do coronavírus. Segundo o se-
nador, a atual crise torna ainda mais 
urgentes as mudanças propostas. Ele 
lembrou que cerca de 35 milhões de 
brasileiros não têm acesso a água 
tratada e metade da população não 
tem serviços de coleta de esgoto.

Contratos
Hoje, as cidades firmam acordos dire-
to com empresas estaduais de água 
e esgoto, sob o chamado contrato 
de programa. Os contratos contêm 
regras de prestação e tarifação, mas 
permitem que as estatais assumam 
os serviços sem concorrência. O novo 
marco extingue esse modelo, trans-
formando-o em contratos de conces-
são com a empresa privada que vier a 
assumir a estatal, e torna obrigatória 
a abertura de licitação, envolvendo 
empresas públicas e privadas. Pelo 
projeto, os contratos de programa 
que já estão em vigor serão mantidos 
e, até março de 2022, poderão ser 
prorrogados por 30 anos. No entanto, 
esses contratos deverão comprovar 
viabilidade econômico-financeira, ou 
seja, as empresas devem demonstrar 
que conseguem se manter por conta 
própria — via cobrança de tarifas e 
contratação de dívida. Os contratos 
também deverão se comprometer 
com metas de universalização a 
serem cumpridas até o fim de 2033: 
cobertura de 99% para o fornecimen-
to de água potável e de 90% para 
coleta e tratamento de esgoto. Essas 
porcentagens são calculadas sobre a 
população da área atendida.

APROVAÇÃO do senado impõe regras às companhias que precisam obedecer a critérios de prestação e 
tarifação, mas podem atuar sem concorrência

DIVULGAÇÃO

Sanepar em Umuarama
Em Umuarama, recentemen-

te foi firmado contrato com a 
Sanepar, empresa estatal, de 
economia mista, com vigor por 
30 anos, liberando a renova-
ção por mais 30. A proposta da 
contratação, elaborada pelo Po-
der Executivo, foi aprovada pela 
maioria dos vereadores e san-
cionada pelo prefeito.

Através da Assessoria de Im-
prensa da Prefeitura, a Procura-
doria Jurídica do Município aguar-
dará a sanção presidencial da 
Nova Lei do Saneamento Básico, 
para que possa analisar o conteú-
do e verificar quais medidas deve-
rão ser tomadas em caso de uma 
eventual alteração na Lei Munici-
pal que trata sobre o contrato fir-
mado entre Município e Sanepar. CONTRATO firmado entre Prefeitura e Sanepar libera estatal para atuar por 30 anos em Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Emenda acatada
Foram apresentadas 86 emen-

das ao projeto. Mas o relator, se-
nador Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
acatou apenas uma, do Senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que 
torna mais precisa uma referência 
legal, sem alteração de mérito. 
Pelo projeto, os contratos deverão 
se comprometer com metas de uni-
versalização a serem cumpridas 
até o fim de 2033: cobertura de 
99% para o fornecimento de água 
potável e de 90% para coleta e tra-
tamento de esgoto. “Universalizar 
os serviços de água e esgoto até 
2033 tem múltiplas dimensões. 
Saneamento tem efeito multipli-
cador na geração de empregos, 

Tarifas sobre serviços

Os municípios deverão passar a 
cobrar tarifas sobre outros serviços 
de asseio urbano, como poda de 
árvores, varrição de ruas e limpe-
za de estruturas de drenagem de 
água da chuva. Se não houver essa 

cobrança depois de um ano da apro-
vação da lei, isso será considerado 
renúncia de receita e o impacto or-
çamentário deverá ser demonstra-
do. Esses serviços também pode-
rão integrar as concessões.

saúde, educação e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas”, 
argumentou o relator.

MUNICÍPIOS deverão cobrar tarifas sobre serviços de poda de árvores e varrição de ruas
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SENADOR acatou emenda que torna mais precisa a 
referência legal, sem alteração de mérito

DIVULGAÇÃO
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Comitê Covid-19 determina 
mudanças em Cruzeiro do Oeste

Numa das reuniões realizadas 
pela equipe que forma a Comissão 
de Enfrentamento ao Coronavírus de 
Cruzeiro do Oeste, a prefeita Helena 
Bertoco decidiu sugerir algumas 
mudanças que poderiam ser aplica-
das no dia a dia do município.

Durante as discussões a pre-
feita recebeu e repassou informa-
ções sobre as dificuldades enfren-
tadas na prevenção contra o vírus 
dentro do município em virtude do 
relaxamento da população quanto à 
aplicação das medidas preventivas.

Em seguida, Andressa Carva-
lho, responsável pelo setor de 
epidemiologia, pontuou a situa-
ção geral da pandemia, demons-
trando que os hospitais e unida-
des de atendimento em saúde 
estão com alto percentual de lei-
tos ocupados, além de ressaltar 
sobre a situação de transmissão 

comunitária do vírus que já se ins-
talou em Cruzeiro do Oeste.

Os membros da comissão deci-
diram, por fim, abolir da barreira 
sanitária que havia sido instalada 
nas entradas da cidade, uma vez 
que, com o vírus comunitário, 
não há mais justificativa para sua 

manutenção, direcionando os tra-
balhadores para outros setores, 
principalmente com a intenção de 
intensificar a vigilância nos bairros.

Um toque de recolher também foi 
instalado na cidade, limitando ape-
nas a comercialização e o consumo 
de bebidas alcoólicas em locais 
públicos a partir das 22 horas.

PREFEITA decreta limitação de horário para consumo de bebidas em locais públicos e extingue barreiras sanitárias na entrada de Cruzeiro do Oeste

ANIVERSÁRIO Umuarama diocese

ASSESSORIA
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A PANDEMIA
NÃO ACABOU.
USE MÁSCARA.

Saiba tudo sobre o coronavírus: coronavirus.pr.gov.br

• A máscara é uma das principais medidas para combater o coronavírus.

• Cubra totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais.

• Continue higienizando as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão. 

• Evite aglomerações e respeite o distanciamento social. 

• Fique em casa. Mas, se precisar sair, use máscara.

Lei 20.189 de 28 de abril de 2020, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado do Paraná.

Cidade registra quarta morte 
e 17 novos casos de covid-19

A Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou ontem (quinta-
-feira, 25), o aparecimento de 
novos 17 casos positivos de 
covid-19 em Umuarama. O regis-
tro elevou o número de pessoas 
infectadas pelo vírus para 109.

Um novo óbito também foi 
registrado, após a confirmação da 
morte de um homem de 78 anos, 
ocorrida na madrugada da última 
quarta-feira (24) e que aguardava 
resultado de exame pelo Labora-
tório Central do Estado do Paraná 
(Lacen). Agora são quatro vítimas 
gatais da doença.

Entre os 17 novos casos de 
covid-19 registrado em Umua-
rama, estão 12 mulheres, com 
idades de 14, 23, 26, 32, 34, 

Altônia registra 6º caso
Em um boletim atualizado de notificações relacionadas com o coronavírus em 

Altônia (84 km de Umuarama), a Prefeitura, registrou o 6º caso positivo da doença 
na cidade. Por outro lado, um paciente que era monitorado pela Secretaria de 

Saúde com a doença terminou o período de quarentena e é considerado recupe-
rado. Outras 9 pessoas passaram a ser acompanhadas com suspeita da doença. 

Com isso, o número total de pessoas monitoradas subiu para 34. Todas estão em 
isolamento domiciliar. A quantidade de casos descartados chegou a 47.

43, duas de 48 anos, 49, 53, 
59 e 68 anos, e cinco homens 
com 28, 34, 36, 51 e 78 anos. 
Entre os 109 casos positivos, 
seis pacientes estão internados 
em enfermaria e 53 permane-
cem em isolamento domiciliar, 
sob monitoramento do Cen-
tro de Operações de Enfrenta-
mento à Covid-19 (COE) Munici-
pal, enquanto 46 pessoas já se 

recuperaram da doença.
O boletim divulgado ontem 

apresentou ainda 295 pessoas 
com suspeita de infecção pelo 
coronavírus, das quais 284 
estão em isolamento, uma inter-
nada em UTI e 10 hospitalizadas 
em enfermaria; 674 suspeitas já 
foram descar tadas, do total de 
1.078 notificações registradas 
até o momento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR -

CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0013979-18.2016.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 23.784,40
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA 
Executado(s): Amanda Coutinho Ribeiro 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento

tiverem que, através dos autos nº  de 0013979-18.2016.8.16.0173 Cumprimento de Sentença
onde é exequente  executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Amanda

 vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a Coutinho Ribeiro,
 do(a) executado(a)  inscrito(a) no CPF/CNPJ nºINTIMAÇÃO Amanda Coutinho Ribeiro,

 093.436.339-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 23.784,40 (vinte e três mil setecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação
multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no

futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e
afixado na forma da Lei.

 
Umuarama, 25 de março de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Decreto aumenta restrições 
no combate ao coronavírus
Após deliberações do 

Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 
(COE) Municipal, diante 
do aumento expressivo 
de casos de Covid-19 
em Umuarama, o muni-
cípio editou novo decreto 
aumentando as restrições 
para reduzir a circulação 
de pessoas pelas ruas 
da cidade, especialmente 
após as 18h.

O decreto municipal 
165/2020 – a ser publi-
cado nesta sexta-feira, 
no órgão oficial do muni-
cípio – altera o decreto 
082/2020, que regula o 
funcionamento do comér-
cio durante a pandemia, 
e entre outras medidas 
proíbe a circulação noturna 
das 23h às 5h, durante 
toda a semana – exceto 
em casos especiais –, 
altera o horário de atendi-
mento em supermercados, 
mercearias, açougues e 
padarias e restringe o aten-
dimento ao público a partir 
das 18h em bares, lancho-
netes, conveniências, dis-
tribuidoras de bebidas e 
outros estabelecimentos.

Conforme o decreto, 
todo cidadão fica sujeito à 
proibição de livre circula-
ção noturna, devendo per-
manecer em seu domicílio 
das 23h até as 5h do dia 
seguinte, todos os dias da 
semana, estando os infra-
tores sujeitos a multa de 
R$ 300,00 a R$ 5 mil. A 
restrição não se aplica ao 
trabalhador ligado à saúde 
emergencial (hospital, far-
mácia e respectivos entre-
gadores); a quem buscar 

atendimento emergencial 
de saúde; ao ser vidor 
público e prestador de 
ser viços essenciais e 
emergenciais; e ao traba-
lhador, no trajeto de sua 
residência ao trabalho e 
seu retorno, em ativida-
des essenciais.

Supermercados, mer-
cearias, açougues e afins, 
bem como as padarias, 
poderão abrir ao público 
de segunda a sexta-feira 
até as 20h e nos sábados 
até as 18h, não podendo 
funcionar aos domingos. 
Padarias, restaurantes, 
pizzarias, bares, lanchone-
tes, lanches, sorveterias, 
confeitarias, conveniên-
cias e distribuidoras de 
bebidas poderão atender 
ao público até as 18h de 
segunda a sábado e em 
sistema de drivethru e 
delivery até as 22h.

O decreto também 
proíbe o uso de bosques, 
praças e locais públicos 
de uso comum voltados ao 
lazer, à prática de espor-
tes, à cultura, à recreação 
e similares. Proíbe aglome-
ração de pessoas em ruas, 
passeios, logradouros e o 
consumo de bebidas alcoó-
licas em locais públicos, 
bem como a aglomeração 
com mais de dez pessoas 
em festas, churrascos ou 
eventos particulares.

Atividades em acade-
mia só serão permitidas 
na modalidade individual e 
que não requeira contato 
físico entre as pessoas, 
somente para pessoas 
com menos de 60 anos de 
idade que não façam parte 

dos grupos de risco. “São 
medidas duras, porém 
necessárias, que temos 
de tomar agora enquanto 
ainda temos algum con-
trole sobre a pandemia 
em nossa cidade. Esta-
mos preocupados com 
a ocupação de leitos, a 

disponibilidade de profis-
sionais de saúde – tanto 
do município quanto dos 
hospitais – mas, acima 
de tudo, com a saúde da 
população, que está sob 
risco de infecção pela 
Covid-19”, justificou o pre-
feito Celso Pozzobom.

DECRETO regula o funcionamento do comércio e proíbe a circulação noturna 
das 23h às 5h durante toda a semana
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Amerios contra
a covid-19

Os prefeitos da Asso-
ciação dos Municípios 
Entre Rios (Amerios) se 
reuniram em Umuarama 
para discutir novas ações 
de enfrentamento ao 
avanço da Covid-19. Entre 
outras, ficou defino que 
será emitida uma orienta-
ção para fechamento de 
bares na região.

Nos últimos dias, 
novos casos de corona-
vírus foram confirmados 
em diversas cidades 
que fazem parte da área 
compreendida pela Asso-
ciação. Com isso a taxa 
de ocupação de leitos 
na Uopeccan, que é o 
hospital referência para 
tratamento da Covid-19, 
subiu para 50%. Assim, 
nesta manhã, os prefei-
tos se reuniram a pedido 
do Centro de Operações 
de Emergência (COE), da 
Prefeitura de Umuarama. 
“O COE fez um estudo 
essa semana e fizeram 
uma solicitação para que 

nós fizéssemos o fecha-
mento dos bares. E para 
proteger a retaguarda do 
nosso sistema de saúde 
a Amerios acatou essa 
solicitação e vai emi-
tir nas próximas horas 
uma nota de orientação 
aos municípios para que 
fechem os bares por 
período indeterminado”, 
explicou o prefeito de 
Brasilândia do Sul e pre-
sidente da associação, 
Marcio Marcolino.

O presidente da Asso-
ciação afirmou também 
que aguarda a publica-
ção do novo decreto pela 
Prefeitura de Umuarama, 
para que todos os muni-
cípios possam seguir 
as determinações refe-
rente ao fechamento dos 
bares nas cidades que 
fazem parte da Amerios, 
além de outras restri-
ções como estratégia de 
enfrentamento ao coro-
navírus. (Colaboração 
– OBemdito)

HOSPITAL referência no tratamento do coronavírus em Umuarama está com 
metade dos leitos ocupados

DIVULGAÇÃO

Checklist nos terminais
É notória a crise financeira das 
companhias aéreas no Brasil, 
mas essa “turbulência” do 
setor (na pandemia e antes 
dela) também tem mexido 
com as concessionárias 
dos maiores aeroportos. 
De acordo com a Agência 
Nacional de Aviação Civil, que 
acompanha as outorgas, a 
situação mais complicada é a 
da que administra o Aeroporto 
de Viracopos (Campinas), 
que deve R$ 701,9 milhões - 
uma relicitação vai colocar o 
terminal em outras mãos. A 
BH Airport (Confins) se segura 
como pode: “As contribuições 
fixas referentes a 2016 e 2017 
foram realizadas por meio de 
depósito em juízo, que aguarda 
definição judicial”, informa a 
Anac. Já RioGaleão e a GRU 
Airport (Cumbica) “estão com 
pleitos financeiros em dia”, sem 
judicialização da parceria. 

Folga
A Anac lembra que RioGaleão 
e GRU repactuaram fluxo do 
pagamento de outorgas fixas 
conforme permitido pela Lei 
13.499/2017. 

Presente
A MP 925, de março, que 
cita ações para segurar a 
aviação brasileira, também se 
estendeu às concessionárias, 
e ampliou o prazo para 
pagamento das parcelas. As de 
2020 poderão ser quitadas até 
18 de dezembro.

Sem marcha
A Confederação Nacional dos 
Municípios, que reúne quase 
3 mil prefeituras, adiou para 
2021 a Marcha dos Prefeitos 
- que, ressalte-se, não tem 
investimentos da União.

Você já sabia
A Coluna antecipou que a 
eleição seria adiada para o fim 
do ano - sondagem nacional da 
Paraná Pesquisas foi parar nas 
mãos dos líderes no Congresso 
em 30 de abril. E o “Renda 

Brasil”, que antecipamos dia 
10 de abril, é a versão de 
Bolsonaro para o Bolsa Família.

Visão 
Em tempos de mudanças 
na legislação trabalhista 
provocadas pela 
pandemia, o Conselho 
Jurídico Estratégico da 
Associação Comercial do 
Rio ganhou um reforço de 
peso: José Antônio Piton, 
desembargador aposentado 
do tribunal trabalhista.

MERCADO
Cor ofuscada
Arquitetos de todo o Brasil 
lamentam. As edições da 
Casa Cor programadas para 
este ano foram quase todas 
canceladas. As previstas 
para outubro em diante 
podem se salvar.

Menos um
Fechou as portas o Sheraton 
Reserva do Paiva, no Cabo de 
Santo Agostinho, no Recife. 
O preferido para grandes 
convenções. João Dória fez lá 
um evento LIDE em 2017.

Hotel fazenda
Omar Peres, o Catito, vai 
trasnformar a grande e bela 
fazenda de Vassouras, vale do 
Café no Rio de Janeiro, num 
hotel fazenda. Tem até cinema 
e locomotiva nos trilhos.

Tudo de novo
Bastou Vegas reabrir seus 
cassinos e hotéis - mesmo com 
todo o controle e a fiscalização 
e medidas sanitárias - para que 
bares, clube de strip e igrejas 
se tornassem focos de 
novos surtos nos Estados 
Unidos, relata o Boletim 
de Notícias Lotéricas.
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Ambiental desenvolve operação 
na desembocadura do rio Paraná

Policiais ambientais de Umuarama 
realizaram na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 25), a apreensão de material 
de pesca de uso proibido. A ação 
aconteceu durante a Operação Osten-
sividade Aquática, desencadeada nos 
rios da região noroeste.

Segundo informações repassadas 
pelo tenente Namur Zandoná, coman-
dante do 2º Pelotão da 3ª Companhia 
de Polícia Ambiental de Umuarama, o 
patrulhamento está sendo realizado 
entre 9h e 13h todos dias em pontos 
distintos dos rios Ivaí e Paraná.

“Visamos o combate de pesca preda-
tória nos rios estaduais, principalmente 
em região de desembocadura do rio 
Ivaí e rio Paraná, onde num raio de 500 
metros é proibido a pesca nestes tre-
chos. Redes, tarrafas e espinheis são 
de uso proibido nestes trechos, pois a 
pesca nestes pontos de desembocadu-
ras prejudicam o desenvolvimento das 

espécies”, explica Namur.
“É um trabalho rotineiro e desta vez 

conseguimos encontrar e destruir as 
armadilhas (redes) que foram instala-
das numa área de 400 metros, onde 
estavam instaladas em três pontos as 
redes e mais a frente um espinel. É 
uma covardia este tipo de ação, prin-
cipalmente para com os pescadores 
que atuam corretamente, além de 
prejudicar o turismo e consequente-
mente a economia, bem como o meio 
ambiente”, salienta o tenente.

Ainda de acordo com o comandan-
te foram apreendidos 400 metros de 
rede de emalhar, de malha 14 e tam-
bém 100 metros de espinhel com 
25 anzóis, que haviam sido arma-
dos na desembocadura e não pos-
suíam identificação. O material foi 
apreendido e depositado na sede do 
segundo Pelotão da Polícia Ambien-
tal para posterior destruição.

REDES e espinhel foram apreendidos na desembo-
cadura do rio Paraná, local onde a pesca é proibida
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 

Polícia Civil de Umuarama
recebe novo armamento

A Polícia Civil 
de Umuarama 
recebeu ontem 
(qu in ta - fe i ra , 
25) pela manhã, 
quatro novos 
fuzis da marca 
Imbel, de cali-
bres 556, adqui-
ridos através do 
Conseg (Conse-
lho Comunitário 
de Segurança). 
O recurso para 
a aquisição do 
armamento foi 
disponibilizado 
pelo Ministério 
Público do Tra-
balho (MPT).

O armamento 
foi recebido pelos Delega-
dos-chefe da 7ª Subdivi-
são Policial (7ª SDP) de 
Umuarama, Osnildo Car-
neiro Lemes e operacio-
nal Gabriel Meneses.

D e  a c o r d o  c o m 
Lemes, este apenas o 
primeiro lote de armas 
pesadas que serão 
repassadas para serem 
utilizadas no combate 
à criminalidade. “Em 
breve um segundo lote 
deve ser repassado, 
com armas do mesmo 
modelo. A cidade que 
tem uma polícia bem 
armada para fazer o 
en f r en tamento  aos 
marginais, que hoje 
utilizam armamento de 
alta potência de fogo e 
moderno, é importante, 
como forma de repelir 
ações marginais, que 
tenhamos armamentos 

pesados que apresen-
tem uma resposta efe-
tiva contra a criminali-
dade”, citou o chefe.

O delegado informou 
ainda que as armas foram 
pleiteadas junto ao Con-
seg que, assim que teve 
verba disponibilizada pelo 
MPT, fez a aquisição. “Pre-
tendemos ter mais armas 
deste calibre, até porque 
a Polícia Civil, e toda polí-
cia aqui, atua numa região 
próxima da fronteira e 
enfrenta marginais bem 
preparados em termo de 
armamento e que agem 
principalmente no contra-
bando e tráfico de drogas. 
Nosso objetivo é a prote-
ção da comunidade”.

Cada fuzil tem quatro 
carregadores, cada um 
deles com capacidade 
de armazenamento de 
20 cartuchos.

ARMAMENTO foi adquirido com recursos do Ministério 
Público do Trabalho

ALEX MIRANDA
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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

Com o objetivo de debater com 
estudantes da Educação a Distância 
e profissionais da comunidade 
assuntos do cenário atual, a Unipar 
promoveu o ‘EAD Connect’. O 
evento, transmitido dos estúdios da 
TVUP pela internet, foi pautado por 
palestras informativas, ministradas 
por professores da Unipar e 
especialistas de Umuarama. 
“O conhecimento não para e o 
momento tem exigido cada vez 
mais o consumo de informações 
de fonte confiável e relevante, 
e isso deve beneficiar não só a 
comunidade acadêmica, mas toda 
a sociedade. Pensando nisso, 
surgiu o EAD Connect, um evento 
gratuito e que busca disseminar, 
no formato de palestras, assuntos 

e discussões que são importantes, 
principalmente para aqueles 
que querem transformar o seu 
futuro”, explica a diretora de 
Gestão da Educação a Distância 
da Unipar, professora Ana Cristina 
Codato. Para os alunos de todos 
os polos da EAD Unipar, situados 
em várias cidades do Brasil, a 
transmissão foi feita por meio da 
ferramenta AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem); já as pessoas da 
comunidade acompanharam pelo 
Youtube. Mais de 2.700 assistiram, 
cada um na sua casa. ‘Relações 
trabalhistas antes e pós pandemia’, 
‘Exercício físico em época de 
pandemia’ e ‘Contabilidade pública 
e transparência’ foram temas 
abordados. 

Evento transmite palestras para 
estudantes e comunidade

EAD CONNECT

Temas são 
ministrados 
por 
professores 
da Unipar e 
especialistas 

Tráfico na
rodovia

Uma mulher de 19 anos foi 
presa na noite da quar ta-feira 
(24), na rodovia PR-323, dentro 
dos limites do município de Iporã. 
A ocorrência foi registrada pela 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 
quando eram realizadas abor-
dagens de rotina em frente ao 
posto de fiscalização ás margens 
da pista. Um ônibus que seguia 
de Dourados/MS à Londrina foi 
abordado e averiguado. No baga-
geiro, os patrulheiros encontra-
ram uma mala que per tencia à 
jovem que ocupava um dos acen-
tos. Na bagagem estavam vários 
tabletes de maconha.

A mulher revelou aos policiais 
que mora em Anápolis/GO e 
comprou a droga em Paranhos/
MS. Ela revenderia o entorpe-
cente em Brasília/DF. Ao todo 
foram apreendidos 9,350 qui-
los de maconha. O caso foi 
repassado para a delegacia da 
Polícia Civil de Iporã.

DROGA apreendida seguiria para Brasília/DF

DIVULGAÇÃO
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Data sempre marcante
Umuarama comemora o 65º aniversário 
nesta sexta (26). Em um momento 
absolutamente atípico. Embora a 
tradicional programação, comumente 
recheada de eventos que celebram 
de forma fraternal a bela história do 
município, tenha sido cancelada por 
motivos óbvios, ficam registradas as 
mais sinceras congratulações por parte 
da Aciu e seus associados. Certamente 
em breve voltaremos a enaltecer, com 
uma agenda adequada e em grande 
estilo, a dádiva de residir nesta cidade 
maravilhosa.

Sem lockdown por hora
Embora o burburinho, não há 
nenhuma confirmação de lockdown 
para Umuarama até o momento. O 
prefeito Celso Pozzobom tem ouvido 
o COE (Centro de Operações de 
Emergência), profissionais da saúde, 
representantes de hospitais, vigilância 
e fiscalização. Diversas reuniões 
importantes foram realizadas nos 
últimos dias. Reforçando, não há 
previsão de lockdown.

Incompreensível
Chega a cansar reiterar tanto, mas 
sim, muitos ainda desrespeitam os 
protocolos. Sequer máscara usam, e 
de forma ignóbil zombam ao serem 
interpelados, numa assombrosa 
manifestação de desrespeito ao 
semelhante. O uso de máscaras, a 
higienização, o distanciamento social 
e a não realização de festas são focos, 
após ampla conscientização, de um 
trabalho específico de fiscalização, 
passível de punição.

Quase no fim
O prazo para entrega da Declaração 
Anual do Simples Nacional (DASN) 

dos Microempreendedores Individuais 
(MEI) para a Receita Federal termina 
na terça-feira (30).  Excepcionalmente, 
este ano, o Comitê Gestor do Simples 
Nacional prorrogou o prazo de entrega de 
31 de maio para 30 de junho de 2020 em 
função da pandemia do novo coronavírus.

Obrigatório
O envio da DASN é uma obrigação do 
MEI que comprova o valor total das 
vendas de produtos e prestação de 
serviços (em dinheiro, cheque e/ou 
cartão) efetuadas com ou sem emissão de 
notas fiscais, sem dedução de nenhuma 
despesa, referente ao ano anterior. Os 
formalizados até 31 de dezembro de 
2019 devem entregar a declaração.  

Sanções
O MEI que não entregar a DASN ficará 
impedido de emitir os boletos mensais 
das obrigações tributárias (Documento 
de Arrecadação Simplificada – DAS), além 
de estar sujeito a multa e ainda juros 
pelo atraso no pagamento dos tributos 
. Os empreendedores inadimplentes 
poderão ainda perder os benefícios 
adquiridos com a formalização como, por 
exemplo, o direito à Previdência Social. 
Também ficará impedido de tirar certidões 
negativas de débito junto à Receita Federal 
enquanto não quitar todos os boletos, ou 
pelo menos, solicitar e ficar em dia com um 
parcelamento destes valores.

Help
O Senado aprovou o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV), que cortou pela 
metade a contribuição das empresas para 
manutenção do Sistema S no meses de 
abril e maio. A matéria será encaminhada 
à sanção presidencial. O Sistema S reúne 
um conjunto de entidades privadas 
vinculadas ao sistema sindical patronal 
responsável por aplicar recursos na 

formação profissional e na prestação 
de serviços sociais aos trabalhadores. 
As entidades são mantidas pelas 
contribuições, pagas compulsoriamente 
pelos empregadores, que incidem sobre a 
folha de salários com alíquotas variadas.

Relatório de Gestão
A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola recebeu a bela publicação 
referente ao relatório de gestão 
do sistema Fecomércio Sesc Senac 
do ano passado. Com capa dura 
e belíssimo projeto gráfico, traz 
mensagem do presidente Darci Piana. 
Destaques para o programa Mesa 
Brasil, que já beneficiou mais de 120 
mil pessoas, e o recorde da Campanha 
do Agasalho, que arrecadou em 2019 
aproximadamente 600 mil peças de 
vestuário, calçados e cobertores. 
Somente o Senac contabilizou mais de 
nove milhões de horas aula e mais de 
104 mil atendimentos.

Gestão e inovação
O 1º Meetup com Gestores de 
Indústrias - Gestão, Inovação e 
Superação, evento online gratuito, 
será realizado de 30 de junho a 3 
de julho. A iniciativa do Sebrae e do 
Núcleo das Indústrias da Aciu reunirá 
gestores para trocar experiências 
sobre boas práticas de gestão e 
ferramentas de inovação para 
superar os obstáculos ocasionados 
pela pandemia do novo coronavírus. 
Confira a programação e efetive a 
inscrição o quanto antes visitando 
https://bit.ly/2BDkuLm.

Sábado tem comércio
Algumas publicações recentes de 
terceiros nas redes sociais geraram 
confusão ao dar a entender que o 
comércio de Umuarama fecharia 
no próximo sábado (27), um dia 
após o feriado correspondente ao 
aniversário do município. Nada a ver. 
Os estabelecimentos atenderão no 
horário habitual, até meio-dia.

“O segredo para fazer os sonhos se 
tornarem realidade pode ser resumido 
em quatro C’s: Curiosidade, Confiança, 
Coragem e Constância, e o maior de 
todos esses é a Confiança - Walt Disney

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se depender de disciplina e disposição, você tem tudo para 
brilhar no trabalho e vai tirar de letra até mesmo as tarefas mais 
difíceis. A Lua forma excelentes aspectos com Urano e Mercúrio, 
indicando que a sexta é ideal para focar em seus interesses 
profissionais e financeiros. 

Touro 21/04 a 20/05
Sextou com ótimas promessas e o dia já começa perfeito sem 
defeitos para você. A Lua troca likes com Urano, que segue o rolê 
em seu signo, e um tempo depois fica numa boa com Mercúrio, 
protegendo e blindando o seu astral. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu dá sinal verde para os seus interesses domésticos e a 
Lua comanda o bailado dos astros nesta sexta, trocando vibes 
positivas com Urano e Mercúrio. Tudo o que você fizer em seu 
cantinho promete prosperar hoje e há claros indícios de que 
pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa. 

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai se destacar em grupos, equipes e pode se tornar 
referência para os outros, inclusive dando conselhos para 
amigos. No trabalho, será mais fácil argumentar, opinar 
e fazer acordos. 

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
A Lua empodera sua percepção e deixa seus sentidos em alerta, 
sinal de que pode pescar as coisas no ar e conseguirá resolver os 
problemas rapidamente. Bom período para buscar mais estabilidade 
no emprego ou para mudar algumas coisas ao seu redor. 

Aquário 21/01 a 19/02
A Lua também envia bons fluidos para o seu signo hoje: troca 
likes com Urano e Mercúrio, garantindo que a sexta tem tudo 
para ser das mais produtivas em suas atividades, seja no tra-
balho, seja no universo familiar. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua segue o rolê que faz em sua Casa 7 e troca figurinha com 
Urano e Mercúrio, dando um belo incentivo para seus contatos, 
conversas e interesses. 

Fique de olho nas oportunidades para não deixar passar em 
branco. Mostre que tem potencial e ambição, mas sem entrar em 
confronto com os colegas. Adote a política da boa vizinhança, 
explore seu jogo de cintura e faça sua parte para se entender 
bem com parceiros de trabalho.

Você vai se preocupar mais com as finanças e com a sua segu-
rança de modo geral. Pode ter boas oportunidades de conseguir 
um aumento ou uma gratificação no trabalho: mostre sua com-
petência e seu profissionalismo. 

Não vai faltar energia para cuidar dos seus interesses e agilizar 
os assuntos que andaram meio parados nos últimos dias. À 
noite, a Lua troca likes e boas vibes com o Sol, indicando que 
surpresas incríveis devem rolar na paixão. 

Discrição é a palavra de ordem para você hoje e quem manda 
o papo reto é a Lua, que continua a visita mensal pelo seu 
inferno astral. É melhor não confiar demais nas pessoas, por 
isso, invista em seus projetos sem alarde e não revele seus 
planos a ninguém.

Sextou com grandes promessas da Lua, que dá todo apoio para 
as suas esperanças e fortalece os seus planos. Ela troca ótimas 
vibrações com Urano e Mercúrio, apontando um dia produtivo e 
positivo para você lutar pelos seus anseios. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Remember
E noite de premiação,na Boca Rouge -, Lisbeth Scanavaca, Irene Cardoso e Elvira Santos 

Moreira, no ano de 2004

ARQUIVO PESSOAL

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário. . 
Nesta sexta ( 26) vivas para Rubens dos 
Santos Silva, Rodrigo Vasconcelos Ulian, 

Juliano Batista do Amaral, Márcio Luiz Gui-
marães e Fernando Scanavacca. No sábado 
(27) vivas para Eduardo Rosa, Leila Paulis, 
Luiz Samartano, Elis Regina Comunello de 
Queiroze  Jair Bertoco. No domingo  (28) 
vivas para Danilo Magalhães Valeroe Simo-
ne Aparecida Lima da Cruz.  Na segunda 
(29) parabéns para Neiva Pavan Machado 

Garcia, Fernando Lombardozze, Alecia 
Aparecida Davies e Leonardo Vieira Bononi. 

Da coluna: felicidades!

DOAÇÃO
Duas campanhas 

solidárias  do Sesc 
eAciu. Doe alimen-

tos não perecí-
veis, produtos de 
higiene,  limpeza, 

álcool em gel, luvas 
e máscaras para fa-
mílias em condição 
de vulnerabilidade 

social e a roupas de 
frio para a Campa-
nha do Agasalho. 
Donativos podem 

ser entregues 
na ACIU. 

“A experiência é uma lanterna 
dependurada nas costas que 
apenas ilumina o caminho já 

percorrido”.
(Confúcio)
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Umuarama faz 65 anos sem festa 
mas com motivos para comemorar

No momento em que o país 
enfrenta talvez o seu pior desafio 
na área de saúde, encarando uma 
pandemia com reflexos pesados 
na economia e na vida das pes-
soas, Umuarama completa o 65º 
de fundação nesta sexta-feira, 26 
de junho, com a esperança de que 
tudo vai ficar bem em breve. Não 
haverá programação festiva, pois 
as aglomerações estão proibidas 
por um bem maior, que é a saúde 
da população. Mas mesmo no iso-
lamento dos seus lares os umua-
ramenses têm muitos motivos para 
sorrir, pois a Capital da Amizade 
segue firme, cresce, se desenvolve 
e a cada dia vai se tornando um 
lugar ainda melhor para se viver.

Quando o vírus for vencido, o 
desenvolvimento retomará a veloci-
dade que vinha experimentando nos 
últimos anos, quando Umuarama 
recebeu o maior volume de investi-
mentos públicos de sua história em 
obras de infraestrutura, serviços e 
apoio ao setor produtivo, o que ficou 
evidente não apenas na sede, mas 
também nos seus distritos – Lovat, 
Serra dos Dourados, Santa Eliza, 
Roberto Silveira e Vila Nova União.

As perspectivas são muito boas 
em todos os setores, mas alguns 
se destacam – como a construção 
civil, que no relatório mensal de 
maio apontou a liberação de mais 
de 25 mil m² de construções no 
mês passado – o melhor desem-
penho mensal do ano e o maior 
volume de projetos para maio nos 
últimos seis anos.

A construção em alta movi-
menta vários segmentos da econo-
mia, como material de construção, 
acabamentos, decoração, móveis 
e eletrodomésticos, além de gerar 
empregos. Para o prefeito Celso 
Pozzobom, o emprego tem sido 
mantido apesar do momento difícil 

Bem de Saúde
A saúde teve atenção especial e ganhou um novo pronto atendimento 24h, 

unidades bem estruturadas e mais recursos humanos, que permitiram controlar a 
pandemia com o mínimo de casos positivos e perdas humanas em relação a outros 
municípios do mesmo porte. A assistência social tem conseguido socorrer famílias 

em situação de vulnerabilidade, que perderam emprego e renda com a crise. “A 
estratégia foi acertada, bem como a rapidez com que implementamos medidas de 

prevenção e combate à disseminação do coronavírus”, comentou.

OS números da Secretaria de Planejamento mostram confiança no crescimento da cidade e melhoria na renda 
da população

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

e as perspectivas são animadoras.
O comércio e o setor de servi-

ços são os maiores geradores de 
emprego em Umuarama, com cerca 
de 20 mil postos de trabalho. Mas 
a indústria também tem um volume 
considerável – são mais de 5 mil 
empregados – que vai crescer ainda 
mais com o início das atividades do 
frigorífico de frangos da Plusval, nas 
antigas instalações da Averama.

“Em breve também teremos 
um grande shopping gerando cen-
tenas de empregos no comércio e 
atraindo consumidores de toda a 
região para movimentar ainda mais 
a nossa economia”, acrescentou.

CIDADE NÃO PAROU
“O planejamento que fizemos 

para a gestão acabou sendo afetado 

pela pandemia, mesmo assim con-
seguimos manter a maioria dos 
investimentos que estavam contra-
tados para a cidade não parar. Este 
empenho tem feito a diferença na 
esperança da população, que assim 
como nossa equipe trabalha para 
superar essa dificuldade o quanto 
antes e seguir ainda mais forte”, 
reforçou Pozzobom, deixando uma 
mensagem de solidariedade à 
população. “Passei a maior parte 
da minha vida aqui na cidade, 
participando desses 65 anos de 
avanços e crescimento. Parabenizo 
a todos que participaram dessa 
história, como protagonistas ou 
expectadores, e que fizeram a Capi-
tal da Amizade ser o que é, hoje”, 
completou Celso Pozzobom.
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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
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 1.0 LT ..............................................17/18 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 41.900,00
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
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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

‘FIQUE SEGURO, BRINQUE EM CASA’ 

Evento on-line mobilizou professores e estudantes, que monitoram brincadeiras para pais e filhos

A comemoração do Dia 
Internacional do Brincar 
foi diferente este ano na 
Universidade Paranaense. 
Devido à pandemia, a equipe 
da Brinquedoteca, projeto de 
extensão do curso de Pedagogia 
da Unipar, celebrou a data com 
atividades remotas, realizadas 
pelas redes sociais/internet.

Seguindo o tema ‘Fique seguro, 
brinque em casa’, o evento 
virtual mobilizou mais de mil 
pessoas, entre professores, 
acadêmicos e pais, que foram 
incentivados a brincar com seus 
filhos seguindo instruções de 
vídeos gravados pelos futuros 
pedagogos. 

A comemoração também 
contou com momentos de 
conversa em redes sociais e 
uma oficina on-line dirigida 
aos acadêmicos e profissionais 
interessados em ampliar os 
conhecimentos nesta modalidade 
pedagógica.

Por ser uma atividade inusitada, 
o resultado foi bem produtivo, 
tanto para os brinquedistas, que 
preparam as atividades, quanto 
para os adultos e crianças, que 
aceitaram participar. “Nosso 
projeto teve um alcance 
gigantesco”, orgulha-se a 
coordenadora da Brinquedoteca, 
professora Lucyelena Picelli.

Cerca de mil pessoas interagiram no projeto 
virtual de Pedagogia 

Daqui para o Japão
Realizado em parceria com o Núcleo 

Regional de Educação de Umuarama, o 
evento on-line mobilizou pais e filhos 

das cidades de Umuarama, Alto Piquiri, 
Cafezal do Sul, Iporã, Tapira, Terra Roxa, 
Esperança Nova, Douradina, Maringá, 

Pérola e São Jorge do Patrocínio; e 
também de Brusque/SC; Rio Brilhante, 

Caarapó, Coxim e Maracajú/MS; e até do 
Japão [de Minikamo-Shi].

Pelo celular, 
principalmente, estudantes 

monitoraram várias 
brincadeiras, em cidades do 
Paraná e de outros estados
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