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UMUARAMA

Decreto traz novas orientações 
ao comércio e a setor de serviços
A evolução da pandemia de covid-19 em Umuarama levou o Município a promover ajus-
tes no funcionamento das atividades comerciais e de prestação de serviços. As medi-

das entram em vigor amanhã e têm a intenção de reduzir possibilidades de contágio do 
novo coronavírus. A cidade já conta com 215 casos e experimenta um aumento signifi-

cativo na curva de confirmações nos últimos dias. 

Saiu calado
 Jovem de 18 anos suspeito 
de ter par ticipado de 
um roubo em que dois 
comparsas tombaram num 
confronto com a Polícia 
Militar se apresentou 
ontem à tarde na 
delegacia. Acompanhado 
de três advogados, 
ele ficou em silêncio, 
contrariando a expectativa 
dos investigadores, que 
procuram par te das joias 
roubadas. Um quar to 
comparsa pode também ter 
se envolvido na ação. 

Restaurante Popular 
de Umuarama está 
no cronograma de 
modernização do PR 
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Secretaria de Saúde 
registra mais 14 casos 
positivos de covid em 
apenas um dia
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Secretário de Defesa 
visita Aciu e discute 
sobre regras de 
segurança no comércio 
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Caderninho da Márcia
Quando pediu a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, o MP 
do Rio citou três contatos que, anotados à mão pela mulher 
de Queiroz, Márcia O. Aguiar, num caderno, poderiam ajudar a 
família quando o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fosse detido. 
Márcia tinha uma agenda com números de celulares atribuídos 
ao presidente Jair Bolsonaro, à Flávio e à primeira-dama 
Michelle. Outras pessoas ligadas à família também apareciam nas 
anotações. Investigadores apontam que, em outras páginas, há 
anotações sobre envolvidos com a milícia e políticos do Rio de 
Janeiro. Um desses contatos estaria guardando uma pistola Glock 
para Queiroz enquanto o ex-assessor se escondia em São Paulo. 
(colaboração Contraponto)

Licitação suspensa
Indícios da ocorrência de possíveis irregularidades levaram o 
Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) a suspender, por medida 
cautelar, a licitação lançada pela Prefeitura de Campo Mourão 
que tinha o objetivo de conceder, por 20 anos o serviço público 
de transporte coletivo de passageiros. O valor máximo do 
certame é de R$ 224.574.134,40. A liminar foi representada 
pela empresa Marcos Rogério de Souza Locação e Transportes 
que apontou a existência de vários itens irregulares no edital.

Irregularidades
O conselheiro Artagão de Mattos Leão, relatou o recebimento da 
proposta de uma única empresa sem prévio julgamento administrativo 
de impugnações ao edital da disputa apresentados por outas licitantes; 
exigência de garantia da proposta cumulada com capital social; previsão 
de atendimento a norma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
que regulamenta o transporte internacional de cargas e passageiros, algo 
bastante diverso do objeto do certame; e ocorrência de erro material no 
edital. O procedimento de suspensão do certame está aberto e abriu prazo 
de 15 dias para apresentação de defesa por parte dos representantes do 
Município de Campo Mourão. Os efeitos da medida perduram até que o 
Tribunal decida sobre o mérito do processo.

Promulgada
O congresso Nacional 
promulgou em sessão 
solene ontem (2) a emenda 
constitucional que adia 
para novembro as eleições 
municipais deste ano em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus. Pelo calendário 
eleitoral, o primeiro turno 
estava marcado para 4 de 
outubro, e o segundo, para 25 
de outubro. A emenda adia 
o primeiro turno para 15 de 
novembro, e o segundo, para 29 
de novembro. A sessão solene 
foi presidida pelo presidente 
do Congresso Nacional, Davi 
Alcolumbre e contou com a 
presença do presidente do TSE, 
Luiz roberto Barroso.

Pleito seguro
Barroso destacou o desafio 
de se organizar as eleições em 
meio à pandemia e disse que, 
com o apoio do Congresso e 
da sociedade, espera realizar 
o pleito mais seguro e limpo 
possível. “Nós vamos ter no 
TSE a missão árdua de realizar 
uma eleição com segurança 
em meio a uma pandemia, na 
crença que compartilhamos 
com os médios de que, até 
lá, a pandemia já estará 
decrescente e que poderemos 
realizá-las com segurança”, 
ressaltou ainda que a 
democracia não é regime de 
consenso, mas sim o regime 
em que o dissenso é absorvido 
institucionalmente.
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Estado investe na modernização 
de 20 restaurantes populares

O Governo do Paraná está inves-
tindo em 20 restaurantes populares 
e uma cozinha social. Os contratos 
para construção, modernização ou 
reforma foram assumidos por meio 
de edital e representam investi-
mentos que passam de R$ 14,7 
milhões por parte do Estado. Os 
empreendimentos beneficiarão de 
forma direta pelo menos 27,4 mil 
pessoas diariamente.

As estruturas fazem parte do 
Programa Paranaense de Apoio aos 
Restaurantes Populares (PPRP) e 
ajudam a garantir refeição saudá-
vel e a preços acessíveis para a 
população que se alimenta fora 
de casa. Em Umuarama, o Res-
taurante Popular tem previsão de 
servir 1 mil refeições diárias.

O secretário da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto Orti-
gara, destacou que os restaurantes 
populares são ferramenta impor-
tante para assegurar o acesso a 
alimentos de qualidade por parte 
de pessoas vulneráveis garantindo, 
de um lado, o direito a alimentação 
e, de outro, a integração com diver-
sos programas públicos de segu-
rança alimentar e nutricional, como 
Cozinha Comunitária, Banco de Ali-
mentos e Compra Direta Paraná.

“Entre as missões do poder 
público, está a satisfação do direito 
do cidadão de ter uma alimentação 
adequada. Por isso, o Governo do 
Paraná auxilia no combate à inse-
gurança alimentar e, ao mesmo 
tempo, garante o andamento de 
obras fundamentais, respeitando 
todas as orientações dos órgãos 
responsáveis pela saúde”, afirmou. 
“Essa é, aliás, a determinação do 
governador Ratinho Junior que fez 
incluir já no plano de governo a 

Estrutura em Umuarama
Em Umuarama, o restaurante popular fica situado no Parque Danielle, ao lado 

do Banco de Alimentos. Com previsão de servir 1 mil refeições diárias, ele tem 
quase 1,5 mil metros quadrados, onde ficarão cozinha, refeitório e administração.

Iniciado em 2018, está com 47% das obras executadas. A construção e a aqui-
sição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo estão orçadas em 

R$ 3.920.569,75. A participação do Estado é próxima de R$ 3,5 milhões.

continuidade de ações dessa natu-
reza, especialmente os restauran-
tes populares”.

O PPRP, implantado em 2017, 
tem como alvo municípios com no 
mínimo 80 mil habitantes. “Além 
da refeição saudável, os municí-
pios vão oferecer atividades de 
educação alimentar e nutricio-
nal e de promoção de saúde, 
como práticas de manipulação e 
preparo de alimentos, dicas de 
alimentação adequada, na pers-
pectiva da segurança alimentar”, 
disse a chefe do Depar tamento 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional da Secretaria da Agricul-
tura, Márcia Stolarski.

NOROESTE
Em Paranavaí (150 quilômetros 

de Umuarama), as obras foram 
licitadas em 2018. O restaurante, 
que está com 82% das obras con-
cluídas, fica na Vila Operária, ao 
lado do Centro da Juventude. Desta 
forma, além da região carente, 
poderá atender crianças e jovens 
que fazem atividades no local.

A obra custará R$ 2.756.391,36, 
dos quais pouco mais de R$ 2,6 
milhões são investimentos estaduais. 
No valor estão incluídos também equi-
pamentos e bens de consumo. A pre-
visão é que sirva 500 refeições por 
dia. O preço somente será definido 
após a conclusão do restaurante.

COM previsão de servir 1 mil refeições diárias, restaurante tem quase 1,5 mil metros quadrados, onde ficarão 
cozinha, refeitório e administração

AEN
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Novo decreto
O Governo do Estado 

baixou nova medida (para 
atualizar termos de um 
decreto da última terça-
-feira (30), que trata de 
medidas mais restritivas 
para conter o avanço da 
Covid-19 em sete regio-
nais de Saúde: Cascavel, 
Cianorte, Cornélio Procó-
pio, Região Metropolitana 
de Curitiba, Londrina, Foz 
do Iguaçu e Toledo. As 
medidas devem ser ado-
tadas em 134 municípios 
do Paraná.

A principal mudança do 
novo decreto é em relação 
ao transporte público. O 
sistema deverá atender 
com prioridade os pas-
sageiros que trabalhem 
em serviços considera-
dos essenciais, e com 
até 65% de capacidade 
das 5 horas às 8 horas 
e das 15h30 às 19h30 
(horários de pico), e até 
55% da capacidade nos 
demais períodos do dia.

As outras duas mudan-
ças são a retirada das 
feiras livres da lista ativi-
dades suspensas e uma 
nova redação para o fun-
cionamento das lojas con-
veniências dos postos de 
combustíveis, que pode-
rão abrir normalmente, 
dentro dos municípios e 
nas rodovias, mas sem 
a comercialização de 
bebidas alcoólicas.

Quem fiscaliza?
A fiscalização será realizada pela Secretaria de Segurança 

Pública, em parceria com as guardas municipais. Haverá 
multas para infratores, de R$ 106,60 (uma Unidade Padrão 
Fiscal do Paraná) a R$ 533,00 para pessoas físicas; e entre 
R$ 2.132,00 a R$ 10.660,00 para pessoas jurídicas. O valor 

poderá ser dobrado em caso de reincidência.

Todas as outras nor-
mas continuam valendo 
até próximo dia 15 de 
julho. Entre elas estão a 
suspensão das ativida-
des não essenciais.

O cálculo epidemio-
lógico para essas sete 
regionais de Saúde levou 
em consideração a taxa 
de incidência por 100 mil 
habitantes, o número de 
mortes pela mesma faixa 
populacional e a ocupa-
ção de leitos de UTI nas 
quatro macrorregionais 
de Saúde (Leste, Oeste, 
Norte e Noroeste).

ALTERAÇÕES
Panificadoras, frutarias 

e mercearias, seguem as 
regras dos supermerca-
dos, funcionando das 7h 
às 21 horas, de segunda 
a sábado, e fechando aos 
domingos. Podem operar 
com apenas 30% do fluxo 
de clientes e terão que 
impedir a entrada de crian-
ças menores de 12 anos.

Lojas de material de 
construção, pet shops, clíni-
cas de assistência veteriná-
ria, distribuição e comercia-
lização de medicamentos 
para uso veterinário, fun-
cionam normalmente, bem 
como oficinas, lojas de 
autopeças e serviços de 
manutenção e de peças 
de veículo. Distribuido-
ras de bebidas devem 
fechar as portas.

Frente Parlamentar
A Assembleia Legislativa 
instalou a Frente 
Parlamentar do Coronavírus 
que vai acompanhar as 
ações e as respostas no 
enfrentamento à covid-19 
e focar sua atuação em três 
pontos: sanitário, econômico 
e social. “A Frente se 
instala em um momento 
importante. Temos que 
começar a pensar no pós-
pandemia e em questões 
de ordem econômica e 
sanitária”, disse o deputado 
Michele Caputo (PSDB), 
coordenador da frente 
parlamentar.

Eleições
O presidente Congresso 
Nacional, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), promulgou as 
novas datas das eleições 
municipais para 15 de 
novembro (1º turno) e 29 
de novembro (2º turno). 
No Paraná, cinco cidades 
têm a possibilidade de 
segundo turno: Curitiba, 
Londrina, Maringá, Ponta 
Grossa e Cascavel.

Eleições II
O presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, disse que o 
próximo passo é “organizar 
as eleições com segurança”. 
Entre as decisões pendentes, 
o TSE estuda descartar o uso 
da identificação biométrica, 
ampliar o horário de votação 
e dividir eleitores por faixa 
etária. O TSE também 
busca formas de acelerar 
o processo de votação a 
fim de evitar aglomerações 
durante a pandemia do 
coronavírus

Desincompatibilização
Os prazos de 
desincompatibilização 
podem variar a depender 

do cargo ou da função. Nos 
casos em que o prazo se 
encerraria em julho, agora fica 
prorrogado com o adiamento 
das eleições. Os prazos que 
já se encerraram antes da 
aprovação da proposta, ficam 
mantidos. A única exceção 
prevista na PEC é para a 
transmissão de programas 
com pré-candidatos por 
emissoras de televisão e 
rádio. Originalmente vedada 
em 30 de junho, a nova data 
estabelecida na proposta é 
11 de agosto.

Amigo da criança
O prefeito Marcelo Rangel 
(PSDB), de Ponta Grossa, 
ganhou o prêmio “Prefeito 
Amigo da Criança”. “Dos 5,5 
mil municípios brasileiros, 
mais de 2 mil municípios 
concorreram ao prêmio 
destinado à educação 
infantil e assistência 
social. Desses, 120 foram 
selecionados e tenho a 
honra de dizer que Ponta 
Grossa recebeu o prêmio 
Amigo da Criança. É uma 
honra trabalhar com as 
secretárias de Educação e 
Políticas Sociais, Esméria 
de Lourdes e Simone 
Kaminski”, afirma.

Recuperado
O prefeito de Guapirama, 
Pedro de Oliveira (MDB), 
teve alta hospitalar após dois 
dias de internação por conta 
do diagnóstico de covid-19, 
que deu positivo. Pelas redes 
sociais, Pedro Banzé, como é 
conhecido, disse estar melhor 
e em isolamento em casa. 
“Aproveito para agradecer 
a cada um pelo carinho 
amizade que me desejaram 
uma recuperação rápida 
através de mensagens, 
ligações, orações e 
mesmo em silêncio”.
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Sinal de alerta ligado na Associação Comercial

Novos casos de coronavírus 
continuam surgindo todos os dias

A Secretaria Municipal de Saúde 
divulgou um novo boletim epidemio-
lógico na tarde de ontem (quinta-
-feira, 2) e apresentou novos núme-
ros do coronavírus em Umuarama. 
Foram diagnosticados 14 novos 
casos da doença.

De acordo com os levantamentos 
feitos pelas equipes que integram o 
Centro de Operações de Enfrentamento 
à Covid-19 (COE) Municipal, os pacien-
tes positivados são quatro mulheres de 
30, 52, 78 e 82 anos e 10 homens, 
com idades de 14, 22, 23, 24, 27, 28, 
36 (dois), 37 e 76 anos.

O acréscimo eleva o total de casos 

positivos para 215, com quatro pacien-
tes internados em enfermaria e 148 
pessoas em isolamento domiciliar. O 
número de óbitos causados pela covid-
19 continua estável, permanecendo 
em 4 casos apenas.

Uma notícia positiva é que a quan-
tidade de pacientes considerados 
curados da doença também aumen-
tou. Até a tarde da quarta-feira (1), 
eram 47 e ontem foram registrados 
mais 12 casos, chegando a 59 pes-
soas que deixaram de ser tratadas 
do coronavírus, depois de acome-
tidos pela doença e passarem por 
acompanhamento médico.

A quantidade de pessoas com 
suspeita de infecção é de 346, 
sendo que seis estão internadas 
(cinco em enfermaria e uma em UTI) 
e 340 ainda estão em isolamento 
domiciliar monitorado. Por outro 
lado, 11 novos casos suspeitos tam-
bém foram descartados, totalizando 
794 do total de 1.355 notificações.

Dos 10 leitos de UTI disponíveis 
para covid-19 na área da 12ª Regio-
nal de Saúde, oito estavam ocupa-
dos na tarde de ontem e, 12 dos 30 
leitos de enfermaria eram ocupados 
por pacientes hospitalizados (entre 
casos suspeitos e confirmados).

Sucessivos recordes no número de 
infectados pela Covid-19 em Umua-
rama ligaram o sinal de alerta, na 
avaliação do presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu), Orlando Luiz Santos. “Temos 
participado assiduamente de reuniões 
e acompanhado de perto a evolução 
da pandemia no município. Preocupa. 
É notório um relaxamento geral em 
relação ao cumprimento das medi-
das preventivas e, caso não retome-
mos o rigor, em um esforço conjunto, 

vislumbramos a adoção de protocolos 
mais drásticos, como os que estão 
vigorando em Cianorte, Cascavel e 
outras regiões”, pondera. “Reiteramos 
a importância da conscientização para 
coibir a expansão da doença, para que 
um expressivo número de segmentos 
não volte a ficar impedido de exercer 
suas atividades”, ressalta.

Fiscalizações sobre o cumpri-
mento aos decretos municipais foram 
intensificadas nas últimas semanas, 
com muitos flagrantes de casos de 

desobediência. Somente no último 
final de semana, 35 estabelecimentos 
comerciais foram interditados, notifica-
dos ou autuados em ato infracional. O 
aumento das restrições de circulação 
e funcionamento de determinados 
ramos do comércio foi definido após 
a evolução do quadro da pandemia 
da covid-19, com o crescimento no 
número de casos positivos e a eleva-
ção da taxa de ocupação de leitos hos-
pitalares – tanto enfermarias quanto 
unidades de terapia intensiva (UTI). A 
rede hospitalar de Umuarama atende 
a 21 municípios, com uma população 
estimada em 300 mil habitantes. A 
taxa de ocupação de leitos chegou a 
70% no final de semana.

O prédio da Secretaria de 
Saúde de Pérola está fechado 
temporariamente para a saniti-
zação e desinfecção. Ontem 
(2), um vendedor Londrinense 
procurou atendimento emer-
gencial, com baixa oxigena-
ção e respiração ofegante e 
desmaiou, sendo encaminhado 
de ambulância do Hospital 
Municipal. Mesmo sendo 
apenas um caso suspeito, a 
secretária de Saúde, Rosangela 
Guandalin decidiu realizar a 
sanitização apenas por pre-
caução. O atendimento foi 
retomado à tarde.

DIVULGAÇÃO
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Suspeito de envolvimento em 
assalto se apresenta à polícia

Um jovem de 18 anos, 
suspeito de estar envolvido 
em um assalto na noite 
da segunda-feira (29), se 
apresentou à Polícia Civil 
de Umuarama na tarde de 
ontem (2). Na ocasião em 
que aconteceu o crime, dois 
outros jovens morreram em 
confronto com a Polícia Militar.

O rapaz havia sido pro-
curado pelos investigadores 
logo depois do assalto, pois 
havia sido identificado como 
um dos envolvidos na ação, 
que aconteceu em uma resi-
dência situada às margens 
da rodovia PR-482, entre 
Umuarama e Maria Helena.

Na tarde de ontem, o 
jovem acusado, estava 
acompanhado de três advo-
gados e familiares. Sua 
identidade não foi divulgada.

Ele ficou por cerca de 
meia hora conversando com 

Reconhecido
O delegado ressaltou que como o suspeito não revelou 

nenhum detalhe substancial ao inquérito, a linha de investi-
gação que já vinha sendo seguida será mantida e acrescentou 
que o jovem já foi reconhecido como integrante do bando que 
praticou o crime. O delegado Gabriel Menezes é quem decidirá 

se vai pleitear junto à Justiça, pela prisão do jovem.

o delegado Gabriel Meneses, 
que apura as circunstâncias 
em que aconteceu o roubo 
e também o confronto. Em 
seguida foi liberado.

De acordo com o dele-
gado chefe da 7ª subdivi-
são Policial (SDP) de Umua-
rama, Osnildo Carneiro 
Lemes, o jovem preferiu se 
manter calado e decidiu se 
pronunciar apenas em juízo. 
“Estranhamente não deu 
nenhuma versão, usufruiu 
do direito constitucional de 
permanecer calado. Não 
entendemos os motivos de 
sua apresentação, tendo 
em vista que normalmente 
quando uma pessoa se 
apresenta está em busca 
de colaborar com a polícia 
para reduzir sua pena. Ele 
apenas permaneceu calado 
e não adiantou nenhum tipo 
de informação”, disse.

Os investigadores pre-
tendiam esclarecer a res-
peito do paradeiro de parte 
das joias roubadas que 

haviam desaparecido após o 
assalto e o confronto, além 
do suposto envolvimento de 
um quatro comparsa.

COM cabeça escondida no capuz, com boné e máscara, jovem acusado de parti-
cipar do roubo chegou e saiu calado da delegacia

ALEX MIRANDA

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 - -0,16 1,88
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/5 a 28/6 0,5000 0,1733 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,1733 0,0000
2/6 a 2/7 0,5000 0,1733 0,0000
3/6 a 3/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,61% 22,06 
Vale ON +1,74% 55,49 
ItauUnibanco PN +1,72% 26,55 
Viavarejo ON -3,75% 15,39 
IRB Brasil ON -12,24% 8,96 
Lojas Americanas PN -4,27% 31,20 

IBOVESPA: +0,03% 96.234 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,56
Libra est. 0,80
Euro 0,89
Peso arg. 70,61

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,3490 5,3500 -1,7%
PTAX  (BC) -1,2% 5,3022 5,3028 -3,2%
PARALELO +0,4% 4,9800 5,6400 -1,7%
TURISMO +0,4% 4,9800 5,6200 -1,7%
EURO -1,4% 5,9565 5,9593 -3,2%

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

DÓLAR 02/07

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 6,61
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1284,03 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,25%  | TJLP: 4,91%

Em 02/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 109,00 3,8% 9,5%
SOJA Paranaguá 115,00 3,6% 8,5%
MILHO Cascavel 47,00 2,2% 4,4%

SOJA 892,50 -1,25 4,9%
FARELO 293,50 0,80 3,5%
MILHO 342,50 -5,75 5,6%
TRIGO 490,00 -8,75 -3,5%

SOJA 100,04 -0,4% 6,0%
MILHO 41,60 0,0% 4,0%
TRIGO 57,76 -0,2% -7,3%
BOI GORDO 205,18 0,1% 12,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/07 PR DIA 30d.

Em 02/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Desencontro na 
Tributária
Há décadas a reforma 
tributária é o grande desafio 
de todo governo, por falta 
de acordo entre estados, 
União e representantes de 
setores da economia - e 
não é diferente agora. O 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
tem sido calo no sapato 
de Paulo Guedes sobre o 
projeto. Maia tem simpatia 
pela proposta dos industriais 
(CNI), mas quem ouve as 
lamúrias do setor de serviços 
e comércio - que segura 70% 
do PIB (!) e não está sendo 
atendido à altura, reclamam 
- é o ministro da Economia. 
Ontem, dirigentes do setor 
de serviços realizaram duas 
reuniões para tratar do 
tema. Com o consultor e 
economista Marcos Cintra 
e com o deputado Agnaldo 
Ribeiro (Progressistas-PB), o 
relator da proposta na Casa. 
Descobrindo inflação...
O ministro Paulo Guedes, 
da Economia, foi visto na 
noite de quarta-feira num 
supermercado do Lago Norte 
escolhendo produtos pelo 
preço, para fazer a janta. 

... e humor do povo
O cenário na economia está 
tão feio, apesar das medidas 
emergenciais, que Guedes não 
circula com menos de quatro 
seguranças nas ruas. Um deles 
o acompanhava nas gôndolas.

Em casa
A hiperativa ministra 
Damares Alves, da Família e 
Direitos Humanos, está em 
casa com suspeita de covid-
19. Determinou a todos os 
servidores próximos a ela 
que façam teste.

Chance a Datena
O famoso apresentador 
da Band José Luiz Datena, 
filiado ao MDB, potencial 
candidato a qualquer cargo 
(neste ano ou em 2022) 

ganha chance de repensar 
decisão de não disputar a 
prefeitura paulistana. Pela lei 
eleitoral, teria de encerrar suas 
apresentações na TV e nas 
rádios no último dia 30. Agora, 
com novo calendário eleitoral 
respaldado pela PEC analisada 
no Congresso, tem até dia 11 
de agosto como prazo final.

Em tempo
Registro de candidaturas será até 
dia 26 de setembro. Campanhas 
e propagandas eleitorais 
serão de 27 de setembro 
a 12 de novembro. Eleição 
dias 15 de novembro (1º 
turno) e 29 de novembro 
(2º turno).

Mais uma 
Além do MP Pró-Sociedade, 
associação independente de 
procuradores do Ministério 
Público, com membros em 
todo o País, agora foi a vez da 
Associação dos Advogados 
e Estagiários do Estado do 
Rio de Janeiro protocolar 
denúncia contra o Supremo 
Tribunal Federal e o ministro 
Alexandre de Moraes na Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos. Questionam o 
inquérito aberto para apurar 
fake news e a prisão do 
jornalista Oswaldo Eustáquio, 
aliado declarado do presidente 
Jair Bolsonaro. 

Nulidade
A associação pede a nulidade 
do inquérito nº 4.781, aberto 
e comandado pelo ministro 
Moraes, e citam até o ministro 
Marco Aurélio Mello - voto 
vencido no pleno da Corte 
quando julgado a validade do 
mesmo -, que classificou 
a investigação como 
“Inquérito do outro Mundo 
ou Inquérito Natimorto”.

Prêmio Sicredi
A promoção Poupar 

e Ganhar sem Parar da 
Sicredi Vale do Piquiri 
Abcd PR/SP premiou 
nas últimas semanas, 
associados que moram 
em Umuarama, Assis 
Chateaubriand e Lui-
ziana, cada um recebeu 
o prêmio de R$ 5 mil. A 
campanha, promovida 
pela Central Sicredi PR/
SP/RJ, já havia premiado 
associados de Palotina, 
Assis Chateaubriand e 
Francisco Alves.

De março a dezem-
bro, a promoção vai dis-
tribuir R$ 2,5 milhões 
em prêmios, o maior 
valor em cinco edições 
da campanha. A cada 
R$ 100 depositados na 
poupança, o associado 
recebe um número da 
sorte. Se as aplicações 
forem na modalidade 
programada, quando 
há o débito programado 
mensal para a poupança, 
as chances de ganhar 
são em dobro.

O gerente de desen-
volvimento de negó-
cios da Sicredi Vale 
do Piquiri no Paraná, 

R$ 850 milhões
Em todo o Sistema 
Sicredi, a poupança 
registrou um incre-
mento de mais de R$ 
850 milhões em março, 
o maior desempenho 
dos últimos três anos 
na instituição financeira 
cooperativa. Somente 
na região dos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro, houve um 
incremento de quase R$ 
450 milhões no período.

Luiz Eduardo Mariotto 
Crivelenti, reforça a 
importância de ter uma 
reserva financeira. “A 
chave para o sucesso 
nesse processo é saber 
de forma clara qual o 
seu objetivo ou seu 
sonho e transformá-lo 
em um plano. Dessa 
fo rma,  será  mui to 
mais fácil abrir mão de 
pequenos prazeres ime-
diatos por um objetivo 
maior que irá lhe trazer 
uma enorme satisfação 
no futuro. A poupança 
é um investimento que 
o brasileiro gosta exa-
tamente por ser de fácil 
acesso, sem surpresas 
e com liquidez imediata. 
Além disso, poupando 
no Sicredi, o associado 
ainda conta com as inú-
meras chances de ser 
sor teado nesta promo-
ção que está recheada 
de prêmios”, explica.

Nomeações
O governador Ratinho 
Jr nomeou ontem (2) 
O deputado estadual 
Marcel Micheletto para a 
Secretaria de Estado da 
Administração e Previdência 
e o antropólogo Mauro 
Rockembach como titular 
da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho. 
Micheletto substitui Reinhold 
Stephanes, que deixa o 
governo a pedido, enquanto 
Rockembach ocupa o posto 
que estava vago desde a 
saída do deputado federal 
Ney Leprevost, no início de 
junho. Outra mudança ocorre 
no Detran-Pr, que passa a ser 
comandado pelo delegado 
federal Wagner Mesquita.
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Decreto Municipal orienta 
comércio e setor de serviços

O município ajustou o funciona-
mento de atividades comerciais e 
prestação de serviços, por meio do 
decreto municipal 172/2020, com 
vigência a partir de amanhã (4).

Reuniões e eventos seguem 
proibidos, estabelecimentos de 
ar te, cultura e diversão perma-
necem fechados e templos reli-
giosos podem receber fiéis com 
restrições (casamentos, batismos 
e ritos especiais estão proibi-
dos). Ficam definidos os valores 
das multas para aglomeração em 
residências, em eventos, festas e 
churrascos: R$ 1 mil para o pro-
prietário do imóvel e organizador 
do evento e R$ 150,00 para cada 
participante, aplicado ao CPF.

Jornais, emissoras de rádio 
e TV e escritórios podem fun-
cionar, com restrições. Clubes 
recreativos e sedes de associa-
ções devem ficar fechados, já as 
academias e restaurantes devem 
respeitar as restrições estabele-
cidas no decreto 165/2020; pes-
queiros devem atender apenas 
na parte de alimentação, respei-
tando o referido decreto. A parte 
de pesca ficará fechada.

Saunas, quadras esportivas e 
campos de futebol, academias de 
dança, de natação e de artes mar-
ciais devem ficar fechados.

Hospitais, clínicas, consultórios 
médicos e odontológicos, farmá-
cias e laboratórios atendem com 
os cuidados necessários. Super-
mercados, mercearias, açougues 
e afins podem abrir de segunda a 
sexta até as 20h e sábados, até as 
18h, fechando no domingo. As mer-
cadorias podem ser empacotadas 
por funcionários. Salões de condo-
mínios, churrasqueiras, quadras, 

piscinas, saunas e playground, 
parques e áreas de lazer, parques 
de exposição, recreação, praças, 
bosques e lagos ficam fechados.

Indústrias, oficinas mecâni-
cas, lavacar seguem restrições. 
O transpor te terrestre e aero-
viário de carga e passageiros, 
intermunicipal e interestadual 
funcionam com restrições.

Loja de peças, máquinas, 
implementos, oficinas mecâni-
cas, insumos e produtos veteri-
nários podem atender.

Lojas, e-commerce, empresas 
de energia, saneamento, tele-
comunicações, bancos e lotéri-
cas, prestadores de ser viço na 
manutenção da saúde podem 
funcionar com recomendações 
especiais, de segunda a sexta 

e sábados, até as 13h.
POSTOS E FEIRAS

Postos de combustíveis, distri-
buidores de gás e conveniências 
obedecem ao decreto 165/2020; 
feiras culturais e temáticas estão 
fechadas, já as feiras livres de 
terça, quarta e sexta-feira podem 
funcionar, com restrições – aten-
dimento até as 20h. Praça de ali-
mentação no delivery e drivetrhu, 
sem brinquedos.

ESTÉTICA
Salões de beleza, centros de 

estética e barbearias estão autori-
zados a funcionar com restrições, 
de segunda a sexta até as 20h e 
sábados até as 18h. Serviços fune-
rários (memoriais, casas de velório 
e cemitério) deve funcionar obser-
vando as restrições.

O prefeito 
Celso Poz-
zobom e a 
secretária de 
Saúde Cecí-
lia Cevidini 
visitaram o 
Hospital 
Cemil e para 
conheceram 
a estrutura 
montada 
com leitos 
destina-
dos aos 
pacientes 

com covid-19 pela central de regulação da 12ª Regional de Saúde. Serão mais 10 
unidades de UTI e 14 de enfermaria. “Além dos pacientes de Umuarama, a rede 
atende a uma população de quase 300 mil habitantes e o índice de ocupação do 
hospital de referência tem aumentando nos últimos dias. Nesta quinta, 8 dos 10 
leitos de UTI estavam ocupados por pacientes confirmados ou com suspeita da 
doença”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom, que foi recebido pelo diretor do 
Cemil, o médico João Jorge Hellu.
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Capelli e Orlando discutem 
sobre segurança no comércio

Distribuidor de adubo líquido atende 
agricultura, pecuária e meio ambiente

Um dia depois que assumiu a 
Secretaria de Defesa Social do Municí-
pio, o Major Valdecir Gonçalves Capelli, 
fez uma visita ao presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama, Orlando Luiz Santos, 
onde tratou de alguns assuntos rela-
cionados à segurança no comércio.

Capelli que foi nomeado pelo prefeito 
Celso Pozzobom, comanda o setor res-
ponsável pelas ações do município nas 
áreas de segurança, envolvendo Guarda 
Municipal, setor de trânsito através da 
Umutrans e a Defesa Civil.

O major visitou Orlando, acom-
panhado do comandante da Guarda 
Municipal, inspetor Valdiney Rissato, 
na manhã de ontem (quinta-feira, 2), 
quando ouviu do presidente, sobre os 

RISSATO, Capelli Secretaria de Defesa Social), Orlando e Anita (Aciu) em encontro na manhã de ontem

ASSESSORIA

desafios que terá pela frente, seja na 
área do trânsito, principalmente com a 
futura implantação do estacionamento 
rotativo, no combate à criminalidade 

e na proteção do patrimônio público. 
O presidente da Aciu fez questão de 
congratular o novo secretário e reiterou 
a parceria de longa de data.

A Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente adquiriu um distribuidor de 
adubo orgânico liquido que será utili-
zado tanto na fertilização de campos 
para agropecuária quanto no Aterro 
Sanitário Municipal. Adquirido com o 
investimento de pouco mais de R$ 25 
mil, o equipamento foi entregue pelo 
prefeito Celso Pozzobom aos direto-
res de Agricultura e Pecuária, Vinícius 
Chimenez, e Meio Ambiente, Matheus 
Michelan Batista.

A carreta tanque será utilizada na 
recirculação do chorume disposto na 
última lagoa do sistema de tratamento 
do aterro sanitário. “A recirculação é um 
processo consideravelmente preferível 
ao método convencional, utilizado desde 
a instalação do nosso aterro, com tubu-
lação de coleta, tanques de decantação 
e evaporação”, explicou o diretor.

Além do ganho ambiental, pois evita 
que os resíduos sejam descartados no 
meio ambiente – mesmo após o trata-
mento que elimina os componentes tóxi-
cos –, continua Matheus Batista, “o uso 
do equipamento vai reduzir os custos 
operacionais do aterro, permitindo uma 
gestão mais eficiente”.

AGRICULTURA
Na distribuição de adubo orgânico 

líquido, o equipamento garante melhor 
correção do solo durante o preparo 
para o plantio. “Vamos atender aos 
pequenos produtores de hortifrutigran-
jeiros e criadores de gado de leite, com 
a finalidade de melhorar a qualidade 
e aumentar a produtividade”, disse o 
diretor Vinícius Chimenez.

O prefeito Celso Pozzobom ressal-
tou o apoio que o município tem dado 

aos produtores, em equipamentos, 
insumos e capacitação técnica. “Além 
da completa revitalização das nossas 
estradas, que garantem mais comodi-
dade e segurança ao meio rural, temos 
adquirido implementos e maquinário 
que a Prefeitura nunca ofereceu aos 
produtores. O setor sempre foi prio-
ridade e tem evoluído bastante com 
esse respaldo do município, tanto em 
equipamento quanto em infraestrutura 
e qualificação”, disse.

EQUIPAMENTO também garante melhor correção do solo durante o preparo para o plantio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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 

OS BENEFÍCIOS DE SER UM LEÃO 

 

Quando você se torna um Leão, você se torna 
parte de uma rede global de voluntários traba-
lhando juntos para fazer a diferença.  Aqui estão 
apenas alguns dos grandes benefícios que você 
pode esperar. 

Participe de uma Comunidade do Bem 

Existem mais de 48.000 Lions clubes em todo o 
mundo. Cada um deles está cheio de pessoas 
como você, que decidiram agir e servir aos ou-
tros. Os Leões formam amizades únicas e cone-
xões significativas que podem durar a vida toda.  

Coloque as habilidades de liderança em ação 

Um Lions clube é um ótimo local para desenvol-
ver suas habilidades de liderança e colocá -las em 
ação. Cada clube oferece oportunidades de lide-
rança, juntamente com o treinamento de primei-
ra classe da nossa associação global.  

Experimente o sentimento de serviço 

No coração dos Lions clubes, há uma constante: 
serviço. Dar tempo e energia a outras pessoas é 
uma maneira fantástica de ajudar sua comunida-
de. No entanto, também fornece uma ótima sen-
sação para você, que pode se espalhar e ter um 
impacto positivo em sua vida e em como você se 
aproxima do mundo.  

Visite o nosso site: https://lionsclubs.org/ 
 
A Toca do Leão “Jamil Helú”, Lions Clube de 
Umuarama, está localizada na Rua José Dias Lo-
pes, 4994, ao lado da APAE. 

Atuação contábil
O novo coronavírus trouxe 
impactos a todos os setores 
da sociedade. A Atuação da 
Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público em Tempos 
de Pandemia será o tema 
de transmissão ao vivo - live 
- pelo Youtube, promovida 
pela Comissão do Contador 
Público do Conselho Regional 
de Contabilidade do Paraná 
(CRC-PR). O encontro virtual 
será no próximo dia 7 (terça), 
entre 16h30 e 17h30. Confira 
em https://bit.ly/2CXExVv.

Atendimento presencial 
suspenso
A Sanepar suspendeu o 
atendimento ao público. A 
medida está em conformidade 
com o decreto estadual que 
estabelece novas regras de 
restrição para o enfrentamento 
da Covid-19.  Os atendimentos 
são feitos por meio dos canais 
alternativos da companhia, 
como o aplicativo Sanepar 
Mobile, o site www.sanepar.
com.br ou o telefone 0800-
200-0115. Os clientes também 
podem solicitar por e-mail 
corporativo (disponível no site) 
todos os tipos de serviços, 
incluindo novas ligações de 
água e esgoto.

Gestores sabatinados
As prefeituras dos 36 
municípios paranaenses 
com população superior a 
50 mil habitantes têm até 
sexta (3) para responder 
questionário enviado pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) com o objetivo de 
avaliar as medidas tomadas 
para combater as crises 
sanitária, econômica e social 
provocadas pela pandemia 
da Covid-19 - doença causada 
pelo novo coronavírus.

Em busca da eficácia
Os gestores estão sendo 

inquiridos sobre quais ações 
estão desenvolvendo para, 
entre outros pontos, organizar 
os serviços de atenção básica 
à saúde; facilitar o pagamento 
do auxílio emergencial da 
União às pessoas em situação 
social mais vulnerável; ajudar 
os empreendimentos locais 
a obter financiamento do 
governo federal; e facilitar 
a retomada da atividade 
econômica em seus 
respectivos municípios.

Rumos necessários
O planejamento, a gestão e a 
digitalização são os principais 
caminhos que os pequenos 
negócios terão que trilhar nos 
próximos meses para enfrentar 
a crise econômica causada pelo 
novo coronavírus, que afeta o 
país desde março. É importante 
que a população se conscientize 
sobre a importância dos 
pequenos negócios para o país, 
principalmente em momentos 
de crise, como agora. As micro 
e pequenas empresas são as 
que mais empregam e as que 
menos desempregam.

Barreiras para o crédito
Salões de beleza, os 
mercadinhos dos bairros e as 
pequenas lojas têm encontrado 
bastante dificuldade no 
acesso a crédito, segundo 
especialistas. Justamente 
no momento em que  mais 
precisam. Levantamento 
do Sebrae mostra que 6,7 
milhões de pequenos negócios 
buscaram empréstimos em 
bancos. A pesquisa aponta 
que continua elevado o 
número de empresários que 
tiveram o crédito negado ou 
ainda aguardam resposta das 
instituições financeiras. Dos 6,7 
milhões de empreendedores de 
pequeno porte que tentaram, 
apenas 1 milhão efetivamente 
conseguiu obter crédito 
desde o início das medidas de 
isolamento social.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sextou com a energia animada da Lua sagitariana, que convida 
você a tirar o pé da sua zona de conforto e a buscar novos estí-
mulos. Mas quem pensa que hoje o dia será perfeitos sem defei-
ros errrrrooou! Hoje rola um desencontro da Lua com Netuno, 
indicando que pode faltar foco e sobrar distração. 

Touro 21/04 a 20/05
Cuide com atenção dos interesses financeiros e procure ser mais 
realista com os assuntos no emprego para virar o jogo a seu 
favor. No ambiente familiar, talvez você não consiga enxergar 
as coisas de forma clara: evite tirar conclusões precipitadas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Procure dar mais atenção aos interesses profissionais e fique de 
antena ligada para evitar confusões no trabalho. Agora, as coisas 
devem fluir melhor a partir da tarde. Além disso, Vênus segue como 
aliado do seu signo e promete abrandar os desafios do dia.

Câncer 21/06 a 21/07
Hoje você estará mais sensível às suas impressões: saiba ouvir 
os avisos da sua intuição. Pode rolar alguma instabilidade em 
torno dos interesses profissionais e será melhor manter as tare-
fas de rotina – evite inventar moda no trabalho.

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
Imaginação e criatividade talvez não ajudem na tomada de 
decisões, então, mantenha o foco e a objetividade. Se algo 
não acontecer como você planeja, paciência: atura e não surta 
que tudo deve melhorar ao longo do dia. 

Aquário 21/01 a 19/02
Foque nos interesses materiais e não se guie apenas pela intui-
ção ao tratar de assuntos de grana, já que as suas impressões 
podem enganar. Atenção redobrada com documentos, continhas 
novas e assinaturas de papéis. 

Peixes 20/02 a 20/03
Foque no que for prioritário e não perca tempo com distrações 
no serviço. Cooperar mais com os colegas pode ser uma boa 
para as coisas fluírem. No geral, deixe que o dia siga seu rumo 
sem esperar demais e tudo vai melhorar. 

O astral fica mais ameno e as coisas devem caminhar melhor 
para o seu lado. Na vida amorosa, namoro a distância pode 
não atender às suas expectativas. Se não tem um crush, há 
chance de atrair uma pessoa romântica nos bate-papos online. 

Talvez tenha que cuidar de papelada e documentos que envolvam 
filhos ou parentes. Pode ser preciso recuar em algo que vem insis-
tindo por teimosia e as demandas no trabalho devem aumentar 
- atura ou surta, bebê! Se está à procura de um emprego, meça as 
palavras e empenhe-se para causar boa impressão em entrevistas. 

Nos relacionamentos em geral, é hora de cultivar a paciência 
e demonstrar mais compreensão. Não acredite demais nas 
promessas de emprego ou negócios que aparentemente soam 
como muito vantajosos, afinal, como diz o ditado, quando a ajuda 
é demais o santo desconfia. 

As tarefas de rotina podem ficar um tanto tumultuadas e con-
versas paralelas tendem a atrapalhar sua concentração no 
serviço. Evite agendar entrevistas, exames de saúde, reuniões 
importantes ou provas nesse período.

A recomendação é cuidar com mais atenção dos seus interesses 
financeiros e cortar despesas supérfluas para não apanhar dos 
boletos. Imprevistos podem atrapalhar seus ganhos ou então 
você pode gastar mais do que o orçamento comporta. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

JEL
OUTRAVEZ
GARTIGO

LACREMIN
ADIARETA

OLTEI
TRIGESIMO

DOARSAL
ETARODE
VOALCES
OVASRF

POLIRFIEL
ENGROSSA

FIOFREAR

Vara
flexível

usada em
cestos

Argumento
que leva à
absolvição

do réu

Região da
cidade

De novo;
bis

Peça
que veda
garrafas

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

Brado aos
toureiros

 (pl.)

Tempero
da batata

frita

(?)-mail,
correio da
internet

Fonte do 
caviar (pl.)

Ação do
engraxate,
em relação
ao sapato 

Reduto 
da vida
familiar

Que não
trai

Maneira
de parar o

carro

Preposição
de origem
Situação

difícil

Minuto
(abrev.)

Cabeça de
gado

Consoantes
de "rifa"
Para, em

inglês

Cervídeo do
Canadá (pl.)
Argentina

(sigla)

Baralho
cigano

O gado que
fornece lã

A linha feita
com régua
Riquezas 
feudais

A ti
(Gram.)
Mulher
bonita

Matéria de
jornal

Pelo das
pálpebras

Prorroga
(a data) 

Sufixo de
"formol"

Ordinal de
"trinta"
Ceder;
ofertar

Aumenta
o volume
Condutor
elétrico

Bruninho
(Esporte)
Formato
do anzol

Desvio
moral;

perversão
Sucede 
ao "T"

Nome da letra "R"

3/for. 4/vime. 5/lacre — polir. 6/terras.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

PORTRAIT 
RAISSA SANTANA nossa eterna Miss Umuarama,  ilumina a coluna desta sexta-feira 

(3) e se prepara para os Vivas na próxima segunda-feira (6). 

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário. . Nesta sexta ( 3) vivas para 
Ederson Ribas, Maria Aparecida Ruzzon 

Marchi, Jhenniffer Mariane Romig, Nayara 
Paganini,José Firmino Graciano, Glenya 

Tainara Freitas , Izabel Belleze  e  Jander 
Chimene. No sábado (4) vivas para Ileuza 
Romero, Renilza Moreno,  José Evangelis-
ta Gabino , Manoel Ribeiro Oliveira,  An-
tonio Batista de Assis, Aparecido Albino 
Dechiche, Joel Lamônica Crespo, Marcelo 

Zanatta e Rogério Carlos Camilo. No 
domingo  (5) vivas para Eduardo Giostri, 

Fernanda Pereira da Silva.  Na segunda (6) 
parabéns para Nivaldo Zanutin e Raissa 

Santana. Da coluna: felicidades!

O pessimista vê 
dificuldade em 
cada oportuni-
dade; o otimis-
ta vê oportuni-
dade em cada 
dificuldade.
(Winston 
Churchill)



13SOCIALUMUARAMA, 3 DE JULHO DE 2020



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS,  3 DE JULHO DE 2020

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 LT ......................................... 14/14 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ ...................................... 15/15 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................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

FORD KA 1.5 SE .............................................. 18/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 43.900,00

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 1.0T LT ........................................ 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT ...........................................R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER .......................... 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 74.900,00

PRISMA 1.4 LT  ................................................ 15/16 ..............PRATA ............................ COMPLETO .....................................................R$ 41.900,00

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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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

F. DE LIMA WEBER - MAQUINAS, 
pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida à Av. Ipiranga, n.º 
3796, Zona I, CEP 87.501-310, 
Umuarama - Pr, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 14.128.273/0001-20, 
comunica o extravio do Alvará 
de Licença nº 30106. Com está 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Entre os mais de cem cursos de pós-graduação, 
muitos são novidades. Um dos lançamentos é a 

especialização em Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 
ofertada na Unidade de Umuarama. 

Podem se inscrever profissionais graduados em 
Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Medicina, 

Biomedicina, Química, Nutricionista, Medicina 
Veterinária, Tecnologia em Gestão Ambiental, 

Engenharia Ambiental e áreas afins. 
O curso chega com a missão de qualificar, incentivar 

e desenvolver o conhecimento técnico-científico 
referente ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos 

nas áreas industrial, laboratorial e de produção 
voltadas à ciência da saúde e controle de qualidade. 
A especialização também foi criada com intuito de 
estimular e preparar os profissionais para exercer 

técnicas de cultivo adequadas, beneficiamento 
e controle de qualidade de plantas medicinais e 

fitoterápicos, com segurança e eficácia, contribuindo 
para o desenvolvimento deste setor no país e a 

melhora da qualidade de vida da população.
Para alcançar esses propósitos foi montado um corpo 

docente de alto nível, formado em sua maioria por 
doutores, todos com vasta experiência na área em 
que atuam. Outro diferencial é a matriz curricular, 

elaborada com disciplinas voltadas a atender as 
exigências do MEC e do mercado de trabalho. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos  

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

Conhecimento útil
O Sebrae e a Fecomércio disponi-
bilizam agora em julho uma série 
de conteúdos que auxiliam o micro 
e pequeno empresário a melho-
rar a gestão e ampliar inserção no 
mercado online. O Programa Varejo 
Digital é gratuito e aberto a qualquer 
empresa do comércio de bens, servi-
ços e turismo do Paraná. A cada dez 
dias, um novo conteúdo em formato 
de curso será disponibilizado.

Mais presente
Estar online não é mais uma opção 
para os empresários, mas uma 
necessidade. De acordo com uma 
pesquisa realizada em março deste 
ano pela NZN Intelligence, plata-
forma de pesquisa de mercado da 
NZN (uma das principais empre-
sas de soluções de publicidade e 
comunicação digital do Brasil), 74% 
dos 1.700 entrevistados preferem 
comprar online. Isso demonstra 
uma forte tendência de mercado 
que foi imposta, especialmente, 
com a crise do coronavírus.

Gestão, Inovação e 
Superação
O 1º Meetup com Gestores de 
Indústrias - Gestão, Inovação e Supe-
ração chega ao fim nesta sexta-feira 
(3). A  empresária Maria Rocha de 
Almeida abordará ‘Gestão Financeira 
e Liderança em Tempos de Covid’. A 
iniciativa do Sebrae e do Núcleo das 
Indústrias da Aciu reúne gestores 
para trocar experiências sobre boas 
práticas de gestão e ferramentas de 
inovação para superar os obstácu-
los ocasionados pela pandemia. O 
evento online gratuito será desenvol-
vido das 17h30 às 18h10.
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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 esta proposta, a Unipar incentiva o estudante a entrar já para um curso superior

Quem não quer esperar o ano que vem 
para começar um curso superior, pode 

tentar já uma vaga na graduação semipresencial 
da Universidade Paranaense, que está com 
as inscrições abertas para o processo seletivo 
[vestibular continuado]. São 30 cursos, em 
todas as áreas do conhecimento. O interessado 
pode concorrer com a nota do Enem ou com o 
histórico escolar.

Esta modalidade vem conquistando cada vez 
mais pelas vantagens que oferece: flexibilização 
do tempo para os estudos é uma delas, pois 
permite que o aluno estude nas horas que forem 
mais adequadas ou produtivas para ele. Uma 
outra se refere a custos: todos os cursos, em 
relação aos do ensino presencial, têm preços 
menores. 

Mas a carga horária e os conteúdos de ensino 
são iguais. E a qualidade dos serviços oferecidos 
pela Unipar, também. É que a Instituição conta 
com uma estrutura supermoderna para atender 

seus alunos. Com o convênio com a plataforma 
Google for Education, oferece a todos, desde 
que tenham à mão um notebook ou mesmo 
um smartphone com conexão à internet, 
as mesmas condições para um aprendizado 
eficaz e completo. Assim, as salas de aula 

virtuais cumprem um papel importante neste 
momento em que jovens estão, cada vez mais, 
familiarizados com os recursos tecnológicos. 

A Unipar também coloca à disposição, além 
de seus professores, tutores e monitores para 
que o processo ensino-aprendizagem alcance a 
excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

“Você no controle do seu tempo”
ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

SAIBA MAIS EM VEST IBUL AR.UNIPAR.BR

Oito opções de curso 
superior tecnológico com 

três anos de duração

Muito valorizados, atualmente, os 
cursos da área de engenharia atraem 
cada vez mais os estudantes; na 
Unipar, são nove opções
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