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UMUARAMA

TCE do Paraná encontra 120 indícios de 
ilegalidade em gastos com covid-19 
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Convenções partidárias  serão realizadas 
de 31 de agosto a 16 de setembro 

Sistema de videomonitoramento
é aliado no combate ao crime

Adolescente transportava maconha em ônibus pela PR-323
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ALEX MIRANDA

Os agentes de segurança pública ganharam um impor tante aliado. É um sistema 
que identifica placas de veículos fur tados ou roubados e lança aler ta automático, 

que deve auxiliar na recuperação e até na prisão dos autores de fur to e roubo. 
Ontem, um carro foi localizado pelas câmeras de monitoramento. O sistema de 
videomonitoramento também permitiu a interligação das forças de segurança, 

que passam a agir juntas no combate ao crime. l Págs. 8e9
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Pré-candidata
O Partido dos Trabalhadores lança como pré-candidata à 
Prefeitura de Umuarama a professora Elizabeth Waleski de 
Freitas Piccinini. Ex-presidente da APP-Sindicato, hoje ela 
representa a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação) no Conselho Estadual do Fundeb.

Políticas ambientais
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão 
afirmou ontem (9) que, na avaliação dele, “é óbvio” que 
os investidores estrangeiros querem ver resultados das 
políticas ambientais do Brasil. “E qual o resultado que 
podemos apresentar? É que haja uma efetivamente 
uma redução do desmatamento”, disse. A declaração 
foi dada em coletiva de imprensa concedida após 
videoconferência entre o vice-presidente, ministros do 
governo federal e investidores estrangeiros para tratar 
da preservação do meio ambiente no Brasil. Mourão 
comanda o Conselho da Amazônia.

“Inautênticos”
Aliados do presidente Jair Bolsonaro criticam a decisão do 
Facebook de remover páginas de bolsonaristas de suas 
redes sociais, mas nos bastidores o clima é de preocupação. 
Os dados podem ser usados nas ações que tramitam no 
TSE contra a chapa formada por Bolsonaro e pelo vice, 
Hamilton Mourão, nas eleições de 2018. O Facebook 
justificou que as páginas removidas eram de perfis falsos 
com comportamentos “inautênticos” (quando um grupo de 
páginas e pessoas atuam em conjunto para enganar outros 
usuários sobre quem são e o que estão fazendo).

BB sem crédito
O presidente Jair Bolsonaro 
publicou ontem (9), no 
Twitter, que o Banco do Brasil 
foi a primeira instituição 
financeira estatal a esgotar 
100% dos recursos destinados 
ao Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. 
O crédito foi disponibilizado 
pelo governo, com garantia 
total do Tesouro Nacional, 
como forma de auxiliar 
empresários a conterem 
danos causados nos negócios 
pela pandemia. Ao todo, 
conforme o chefe do 
Executivo, 60 mil empresas 
contrataram o programa, 
totalizando R$ 3,7 bilhões 
em empréstimos.

Programa criticado
O programa, idealizado pelo 
Ministério da Economia, visa 
destravar crédito e socorrer 
pequenos empresários. 
Além do auxílio, destinado a 
empreendedores, governo 
e Congresso ofereceram 
auxílio emergencial de 
R$ 600 aos autônomos e 
desempregados. O programa 
de crédito, porém, foi alvo 
de críticas pela demora na 
liberação e suposta falta de 
dinheiro. A pasta de Paulo 
Guedes pediu ao BB para 
rever os limites. O pedido 
também foi feito à Caixa, o 
que poderia elevar o limite 
apenas nas instituições 
públicas, que têm sido mais 
atuantes no programa. 
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TCE encontrou 120 indícios de 
ilegalidade em gastos com covid

No segundo balanço realizado 
desde o início da pandemia, a 
comissão especial criada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) para anali-
sar gastos de prefeituras com 
a Covid-19, em conjunto com o 
acompanhamento realizado pelo 
Ministério Público de Contas 
(MPC-PR), identificou aproximada-
mente 120 indícios de ilegalida-
des e irregularidades em 233 pro-
cessos avaliados. As entidades 
estão agora sendo notificadas 
para que promovam a correção 
dos processos, sob pena de diver-
sas sanções aos ordenadores de 
despesas e demais envolvidos.

O trabalho vem apontando 
desde a compra de produtos na 
área da saúde com sobrepreço 
até contratações que não têm 
relação com o combate ao coro-
navírus e utilizam indevidamente 
a legislação específica para esta 
finalidade. A comissão do TCE-PR 
já identificou, entre outras irregu-
laridades, a falta de justificativa 
dos quantitativos adquiridos, o 
pagamento de materiais com 
preço superior ao do mercado, 
a aquisição de bens e serviços 
não vinculados com o combate à 
Covid-19 e a continuação de pro-
cessos licitatórios de forma pre-
sencial, ignorando as ferramentas 
tecnológicas disponíveis para a 
realização do pregão eletrônico.

TERCEIRIZAÇÕES
Outra preocupação recorrente 

da comissão tem sido a contra-
tação de serviços médicos inter-
mediados por empresas, com a 
identificação de casos nos quais 
os municípios ficam sem qualquer 
tipo de controle sobre a presta-
ção do serviço e a produtividade. 

Máscaras
Em outra análise, os técnicos do TCE verificaram processo da Prefeitura de 

Santo Antônio do Sudoeste para a aquisição de máscaras descartáveis. O processo, 
que resultou na contratação da empresa do irmão de um vereador, reuniu indícios 

de que foram ignorados os requisitos de habilitação jurídica (empresa de ramo 
distinto para máscaras cirúrgicas) e técnica (emissão pela própria Câmara Munici-
pal), além de um sobrepreço de 100% se comparado com outro município e 37% 

se comparado com outra aquisição do próprio município.

Serviços médicos
Um dos processos avaliados pela comissão do TCE, aponta ausência de critérios 

de fiscalização e controle na execução dos serviços de um contrato em vigor no 
Município de Flórida, no norte do Estado. Pelas informações prestadas pela pró-
pria administração municipal, teria havido apenas um atendimento na localidade 
destinada à prestação dos serviços específicos atinentes ao contrato, que já vigo-
rava há mais de um mês. Apontou-se ainda que a contratação não foi precedida 

da adequada pesquisa de preços, ante a consulta de potenciais fornecedores que 
aparentemente pertenciam ao mesmo grupo societário, o que resultou em uma 

contratação de profissionais a um custo correspondente a três vezes a remunera-
ção paga aos médicos efetivos do município.

“Os municípios precisam equili-
brar a urgência que o momento 
exige com um mínimo de planeja-
mento, especialmente agora em 

que enfrentam queda na arreca-
dação”, afirma o coordenador-
-geral de Fiscalização do TCE-PR, 
Rafael Ayres,

TÉCNICOS do Tribunal de Contas identificaram os cerca de 120 indícios de ilegalidades após analisar 
233 processos

DIVULGAÇÃO
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Recursos para 
a sinalização

O governador Rati-
nho Jr autorizou ontem 
(9) a liberação de R$ 17 
milhões para implemen-
tação de sinalização viá-
ria em 124 municípios 
de todas as regiões do 
Estado. Os recursos 
foram disponibilizados 
pe lo  Depar tamento 
de Trânsito do Paraná 
(Detran-PR) dentro do 
programa Paraná Mais 
Cidades, com indicação 
orçamentária dos depu-
tados estaduais.

Os recursos serão 
aplicados na aquisição de 
placas, pintura de faixas 
de pedestres e dispositi-
vos de sinalização viária 
horizontal – marcações, 
setas e linhas de controle 
de fluxo. O anúncio foi 
feito em uma videoconfe-
rência com os parlamen-
tares e os prefeitos dos 
municípios beneficiados.

“Nesse  p r ime i r o 
momento contempla-
mos os municípios que 
estavam com os proje-
tos já encaminhados. 

Mas é um primeiro lote. 
Mesmo durante a pan-
demia mantivemos os 
convênios com as prefei-
turas e empenhamos as 
emendas parlamentares 
previstas para esse ano 
para auxiliar na retomada 
econômica”, afirmou.

O diretor-geral do 
Detran, Wagner Mesquita, 
que assumiu o posto 
nesta semana, afirmou 
que as equipes técnicas 
e jurídicas do órgão estão 
trabalhando para acelerar 
essas liberações para a 
contratação dos projetos. 
Nessa linha específica de 
apoio haverá contrapartida 
municipal de cerca de 5% 
em cada intervenção.

“Dentro desse orça-
mento estipulamos valor 
máximo de R$ 160 mil 
por município, mas que 
pode variar conforme o 
projeto apresentado. São 
recursos impor tantes 
para sinalização vertical 
e horizontal, que darão 
mais segurança para a 
população”, destacou.

Canziani na Educação
O ex-deputado Alex 
Canziani, presidente do PTB 
do Paraná, é atualmente o 
nome mais indicado para 
o Ministério da Educação. 
Canziani, pai da deputada 
Luisa Canziani (PTB-PR), 
deve ir a Brasília nos 
próximos dias.

Ministro, urgente!
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) está 
preocupado com a demora 
na escolha do novo ministro 
da Educação e pediu ao 
presidente Jair Bolsonaro 
providência imediata nesse 
sentido. “É preciso, com 
urgência, que se nomeie 
um competente ministro da 
Educação. Nossa juventude 
já não pode esperar mais 
para que esse ministério 
volte a funcionar”, disse.

Disque-denúncia
O projeto de lei que proíbe 
uso e comercialização do 
cerol foi aprovado em 
redação final na Assembleia 
Legislativa. As denúncias 
de infração podem ser 
feitas por meio de canais já 
existentes, como o disque-
denúncia 181. O deputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) afirma que o canal 
vai aceitar “toda denúncia 
anônima de uso, fabricação 
ou comercialização de cerol 
e linha chilena”. O projeto 
seguiu para a sanção do 
governador Ratinho Júnior.

Calamidade pública
O Paraná já tem 315 cidades 
(79% dos 399 municípios 
do Estado) em situação 
de emergência em virtude 
dos efeitos econômicos 
causados pela pandemia do 
coronavírus. Nesta semana 
deputados reconheceram 
o estado de calamidade 
pública em Guairaçá e Nova 
Esperança. 

Referência regional
O Hospital Universitário de 
Londrina amplia a estrutura 
de leitos para fortalecer o 
atendimento regional. No 
próximo dia 20 de julho, com 
a entrega de novos leitos, 
o HU terá mais 30 leitos de 
UTI adulto e 12 leitos de 
UTI pediátrica para a covid, 
além de mais 42 leitos de 
enfermaria.

Desoneração da folha
A prorrogação da 
desoneração da folha até 
dezembro de 2021 pode 
salvar de 500 mil até 1 milhão 
de empregos. A extensão 
do benefício às empresas foi 
vetada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na MP que permite 
reduzir jornada de trabalho 
e salário em decorrência 
da pandemia do novo 
coronavírus.

Flexibiliza, já!
Os deputados Cobra Repórter 
(PSD), Tercílio Turini (PSB) 
e Tiago Amaral (PSB) se 
reuniram com o governador 
Ratinho Junior e pediram a 
flexibilização da quarentena 
que determinou a suspensão 
de atividades não essenciais 
em algumas regionais de 
saúde por 14 dias, incluindo 
a 17ª regional de Londrina e 
a 18ª de Cornélio Procópio. 
Também apresentaram 
uma proposta para que a 
determinação de fechamento 
fosse por município, em caso 
do aumento do número de 
confirmações e mortes.

Referência
União da Vitória é referência 
na cura da covid-19. A 
cidade registrou mais de 
100 casos da doença e 
nenhum paciente precisou 
ser internado em UTI. 
Todos receberam um 
kit-vida da prefeitura, que 
inclui a cloroquina como 
medicamento.

SERÃO R$ 17 milhões para implementação de sinalização viária em 124 muni-
cípios em todas as regiões do Paraná

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Jovem flagrada traficando 
skunk na rodovia PR-323
Uma adolescente, de 17 anos, 

foi apreendida na noite de quar-
ta-feira, (8), transportando uma 
grande quantidade de drogas. O 
entorpecente era levado escondido 
na bagagem da jovem que estava 
em um ônibus de linha seguindo 
pela rodovia PR-323.

A apreensão foi realizada por 
patrulheiros rodoviários estaduais 
que atuam na região de Cianorte 
(84 quilômetros de Umuarama), 
por volta das 20h30.

Durante a operação de fiscali-
zação, que é realizada rotineira-
mente, geralmente em frente aos 
postos de Polícia Rodoviária, a 
equipe abordou um ônibus, deu 
início à averiguação e vistoria no 
bagageiro, depois os policiais 
iniciaram buscas no recinto dos 
assentos, onde a jovem foi vista.

Ela demonstrou nervosismo, 
chamando a atenção dos patru-
lheiros. Sua bagagem também foi 
vistoriada e, em duas mochilas, a 
garota levava 14 pacotes de maco-
nha do tipo skunk. As bagagens 
estavam aos pés da proprietária, 
que assumiu ser a dona do entor-
pecente. Após pesagem o entorpe-
cente totalizou 6,3 quilos.

Os patrulheiros ressaltam que 
a maconha do tipo skunk é uma 
variedade mais refinada da droga, 
chegando a custar R$ 70 a grama, 
por isso acreditam que a apreen-
são levou a um prejuízo de aproxi-
madamente R$ 44 mil.

Após a lavratura da documenta-
ção pertinente, a garota foi levada 
junto com a droga para a Delegacia 
de Polícia Civil de Cianorte, onde 
o Conselho Tutelar foi informado 
e tomou as devidas providências.

Paulada na cabeça
Um homem foi preso após agredir outro 
com um pedaço de madeira em Mariluz 
(38 quilômetros de Umuarama) na noite 
da quarta-feira (8). A PM da cidade 
recebeu a solicitação dando conta de 
que um homem estaria caído na rua 
Presidente Roosevelt. Ao chegarem no 
local, se depararam com a vítima que 
apresentava um ferimento na cabeça. 
O homem foi socorrido e perto dele foi 
encontrado o pedaço de madeira usado 
na agressão. Testemunhas disseram que o 
autor fugiu do local em uma motocicleta 
Sundown de cor prata. Durante as buscas 
feitas pelos policiais, o agressor foi 
localizado no trevo de acesso à rodovia 
PR-486, saída da cidade. Ele confessou o 
crime e relatou que discutiu com a vítima, 
foi agredido primeiro e depois revidou 
com a paulada, em seguida se apossou de 
R$ 60 que estavam na carteira da vítima.

DROGA apreendida foi avaliada pelos patrulheiros 
rodoviários em R$ 44 mil

DIVULGAÇÃO

A administração municipal 
de Cruzeiro do Oeste, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Obras, iniciou a 
instalação de postes onde 
serão fixadas as câmeras de 
monitoramento adquiridas 
pela Prefeitura Municipal. 
A ação é um investimento 
na segurança pública, pois 
a central de monitoramento 
terá como sede o 7° 
Batalhão da Polícia Militar 
com a finalidade de diminuir 
a criminalidade e trazer mais 
proteção à população de 
Cruzeiro do Oeste.

ASSESSORIA
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são conferidas 
convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias Químicas e Farmacêuticas
e do Material Plástico e das Indústrias de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e 
Perfumaria”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
17/07/2020 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Marçal Cândido Siqueira nº398 na  cidade  de  Maringá Estado  do  Paraná ,
onde serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da

Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 das Respectivas Categorias Acima 
Citadas.

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                                Maringá, 10 de Julho 2.020.

MITCHEL DE OLIVEIRA CAMPOS
Presidente 

Mulher de 56 anos recebe alta de 
hospital curada do coronavírus

Lourdes Valente Nelos, 
de 56 anos, recebeu alta 
ontem (quinta-feira, 9), 
no Hospital do Câncer 
Uopeccan de Umuarama. 
A unidade é referência 
no tratamento de pacien-
tes acometidos da covid-
19. Lourdes é moradora 

Números da covid-19
Subiu para 354 o total de pessoas acometidas pela covid-19 

em Umuarama, com a inclusão de 28 novos casos ontem (quinta-
-feira, 9), conforme foi divulgado pela Assessoria de Comunicação 

da Prefeitura Municipal, através do boletim diário emitido pela 
Secretaria de Saúde. Os novos pacientes são 16 mulheres, com ida-
des de 22 anos (duas), 23, 25, 28, 31, 33, 34 (duas), 36 (duas), 43, 
50, 54, 56 e 59 anos; oito homens de 25, 26, 27 (dois), 31, 32, 33 
e 56 anos; e quatro crianças – uma menina e um menino de dois 

anos e dois bebês de 7 e 9 meses, do sexo masculino. Um paciente 
está internado em UTI, 282 seguem em isolamento domiciliar e 65 
pessoas estão recuperadas, além dos seis óbitos de Covid-19 con-
firmados até o momento. A Secretaria de Saúde acompanha ainda 
343 pessoas com suspeitas de infecção pelo coronavírus, das quais 

nove estão hospitalizadas (oito em enfermaria e uma em UTI) 
e 334 permanecem em isolamento monitorado. Outras 899 

suspeitas foram descartadas, dentre as 1.596 notificações já 
registradas. A ocupação de leitos de UTI destinados à Covid-
19 está em 80% nesta quinta, com pacientes positivados ou 
suspeitos em 8 das 10 vagas disponíveis, e entre os 30 leitos 
de enfermaria, 14 estão ocupados por pacientes das 21 cida-

des da 12ª Regional de Saúde.

de Curitiba e estava no 
município de Pérola, 
quando começou sentir 
os primeiros sintomas. 
O primeiro atendimento 
foi na Unidade de Pronto 
Atendimento de Pérola, 
logo após, ela foi enca-
minhada para Uopeccan, 

LOURDES Valente, deixou o hospital ontem. Ela chegou a ficar na UTI e 
resistiu à doença

realizando o teste rápido 
que diagnost icou a 
doença. A paciente deu 
entrada no hospital no 
dia 13 de junho.

Foram semanas de 
distanciamento da famí-
lia, buscando a cura do 
coronavírus, diante de 
tantas incer tezas che-
gou o momento de vol-
tar para casa. “Eu nasci 
de novo, tive uma nova 
oportunidade de reviver. 

Agradeço toda equipe de 
profissionais de saúde 
que me atenderam nesse 
período, vocês são verda-
deiros anjos”, afirmou.

Lourdes ficou entu-
bada 15 dias na Uni-
dade de Terapia Inten-
siva (UTI) por causa 
da doença. Ao sair do 
hospital, ela recebeu os 
aplausos dos médicos 
e enfermeiros que cele-
braram essa vitória.
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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 1,60 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
8/6 a 8/7 0,5000 0,1733 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,1733 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,1733 0,0000
11/6 a 11/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +-2,25% 22,14 
Vale ON -1,57% 56,42 
Bradesco PN -2,23% 21,95 
Viavarejo ON +7,21% 17,55 
Lojas Americanas PN +10,12% 35,37 
Eletrobras PNB +9,39% 37,85

IBOVESPA: -0,61% 99.160 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 1,0784
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,28
Libra est. 0,79
Euro 0,89
Peso arg. 70,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,1% 5,3430 5,3440 -1,8%
PTAX  (BC) -0,9% 5,2972 5,2978 -3,3%
PARALELO -0,2% 4,9800 5,6100 -2,3%
TURISMO -0,2% 4,9800 5,5900 -2,3%
EURO -1,2% 5,9832 5,9860 -2,7%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Oeste (JUN) 1.623,02 0,14 1,02 5,51

DÓLAR 09/07

Iene R$ 0,0494
Libra est. R$ 6,68
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.286,34 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/07

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 09/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 108,00 -0,9% 11,9%
SOJA Paranaguá 113,50 -1,3% 12,4%
MILHO Cascavel 47,00 0,0% 4,4%

SOJA 898,25 3,50 4,1%
FARELO 295,10 3,50 2,8%
MILHO 351,25 3,00 7,3%
TRIGO 526,25 8,75 4,3%

SOJA 99,89 -0,4% 12,6%
MILHO 41,40 0,0% 11,2%
TRIGO 58,00 0,0% 0,4%
BOI GORDO 208,14 0,0% 12,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/07 PR DIA 30d.

Em 09/07 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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Produção
de mamão

A Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de 
Umuarama abriu inscrições 
para o Programa de Desen-
volvimento da Cultura do 
Mamão, destinado aos 
agricultores familiares. Os 
interessados par ticiparão 
de processo de seleção 
preparado pela secretaria. 
A cultura tem demonstrado 
viabilidade e boas possibi-
lidades de lucro em proje-
to-piloto, já em execução 
no município.

As inscrições serão 
recebidas até o próximo 
dia 17. O programa conta 
com o apoio da UEM (Uni-
versidade Estadual de 
Maringá) e do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR-PR), que reúne 
Iapar e Emater. No proje-
to-piloto para produção de 
mamão formosa, a Pre-
feitura adquiriu sementes 
de alto padrão e cultivou 
cerca de 5 mil mudas, que 
foram divididas em lotes e 
distribuídas a sete agricul-
tores familiares de diferen-
tes regiões do município.

As mudas foram planta-
das em fevereiro, em con-
sórcio com as culturas de 

batata-doce, milho e nas 
entrelinhas do café. Com 
o acompanhamento téc-
nico e o manejo correto, o 
desenvolvimento tem sido 
satisfatório. A expectativa 
de produção é de 40 a 50 
toneladas por hectare. O 
prefeito Celso Pozzobom e 
o diretor de Agricultura e 
Pecuária da Prefeitura, Viní-
cius Chimenez, têm visitado 
propriedades que fazem 
parte do projeto.

Graças ao clima e solo 
da região, e também aos 
cuidados dos agricultores 
– inclusive com irrigação 
diária – as mudas crescem 
rapidamente e já estão com 
frutos em desenvolvimento. 
“A expectativa é de colheita 
far ta, entre os meses 
de outubro e novembro”, 
disse Vinícius Chimenez. 
Ele explica que o município 
incentiva a fruticultura nas 
pequenas propriedades por 
conta das facilidades no 
manejo e dos bons resul-
tados. Os interessados em 
participar do programa do 
mamão devem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Agricultura, pelo telefone (44) 
3621-4141, ramal 124.

NO início do ano foram plantadas as mudas para o início da produção

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Distintivo bloqueado
A direção da Polícia Civil 
do Estado de São Paulo 
criou regras sobre uso de 
redes sociais para seus 
agentes, a fim de preservar 
a imagem da instituição e 
evitar exibicionismo virtual 
que possa levar à promoção 
política de policiais 
blogueiros e youtubers. A 
ideia, embora não exposta 
na Portaria 29, do último 
dia 7 de julho, é bloquear 
possível uso de imagem do 
policial ou delegado para 
palanque virtual-eleitoral 
este ano - e em eleições 
vindouras. Entre outros 
tópicos, a Portaria destaca 
que é livre a criação de 
perfil pessoal nas redes, 
mas o agente não poderá 
lançar mão de imagem 
institucional ou usar da 
nomeação de cargo para 
exposição.

Mapa da mina
A Polícia Federal está de 
olho na Empabe (Empresa 
Patrimonial de Bens), 
que seria ligada a Ricardo 
Nunes, dono da rede de 
lojas Ricardo Eletro, solto 
ontem após prisão. Um 
ativo bilionário em imóveis 
e até shoppings pode ser o 
mapa da mina.  

Mapa de voo
Ricardo Nunes deve quase 
meio bilhão de reais em 
impostos, segundo a Justiça 
e a Receita, mas parece que 
vive muito bem, obrigado! 
Tem até um jato Phenom à 
disposição no aeroporto da 
Pampulha, região central de 
Belo Horizonte.

Poder na linha
Em três telefonemas, 
o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto 
Barroso (STF), arrancou 
da Fiesp, da Febraban e 
da Ambev a doação de 
máscaras e álcool em gel 

para mesários e fiscais na 
eleição de novembro.

Nova TV
A Medida Provisória do 
presidente Jair Bolsonaro 
que abriu brecha jurídica 
para os clubes de futebol 
transmitirem on-line as 
partidas veio para confirmar 
que portais de streaming 
são canais do futuro (bem 
próximo). A nova TV é seu 
smartphone ou tablet; e 
a concessão de emissora, 
que é pública, não vale mais 
centenas de milhões de reais.

Brasiiiillll
Mais de 600 mil pessoas 
receberam indevidamente 
o Auxílio Emergencial 
do Governo Federal, 
aponta relatório do TCU. E 
ainda há pentes-finos no 
Ministério da Cidadania. 

MERCADO
Apertem os cintos...
A Latam Brasil, que na esteira 
de outras subsidiárias do 
grupo entrou com pedido 
de recuperação nos Estados 
Unidos, foi bola cantada 
pela Coluna mês passado. 
A dívida é de R$ 7 bilhões 
- muito disso é o leasing 
de aviões. A companhia 
vem vendendo passagens, 
cancelando voos e usando 
dinheiro do cidadão para 
fazer caixa.

... o dinheiro sumiu
A reportagem também 
publicou que a Latam é 
líder isolada no ranking de 
reclamações e denúncias 
nos Procons das cidades 
do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília, entre as 
companhias aéreas.
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Além de flagrar motoristas infra-
tores, as câmeras que fiscalizam 
avanço de sinal vermelho e parada 
na faixa de pedestres nos semáfo-
ros de Umuarama tem possibilita-
do à polícia e à Guarda Municipal 
de Umuarama recuperar veículos 
furtados ou roubados na cidade. 
Os equipamentos contam com lei-
tura de placas por OCR, com da-
dos armazenados em central na 
GMU e compartilhados com as 
polícias Civil e Militar.

Como exemplo da eficiência 
do sistema, um veículo per ten-
cente a uma ser vidora munici-
pal foi recuperado cerca de 20 
minutos após ter sido fur tado 
na frente da Prefeitura, no início 
da tarde desta quar ta-feira, 9, e 
o ladrão acabou detido.

No instante em que o furto foi 
percebido, o veículo passava pelo 
semáforo no cruzamento da Ave-
nida Dr. Ângelo Moreira, na Pra-
ça Oscar Thompson, próximo ao 
Hospital Cemil, e foi flagrado por 
uma câmera que monitora o trân-
sito local com o reconhecimento 
óptico de caracteres (OCR). Minu-
tos depois a equipe Rotam do 25º 
Batalhão da Polícia Militar conse-
guiu interceptar o veículo ainda no 
perímetro urbano de Umuarama e 
prender o suspeito do furto.

Neste caso a rapidez no alerta 
do furto fez a diferença. Por estar 
na Prefeitura no momento em que 
a servidora deu falta do carro, a 
diretora da Umutrans, Dianês Ma-
ria Piffer, repassou os dados por 
aplicativo de mensagens em um 
grupo de segurança pública e as 
imagens do veículo em trânsito 
orientaram as buscas, possibilitan-
do e recuperação e prisão do sus-
peito, instantes depois. “A troca 
rápida de informações, a agilidade 
da polícia e o direcionamento dado 

pelo sistema foram fundamentais 
para que a servidora tivesse o seu 
carro de volta em pouco tempo, li-

vrando-se do prejuízo, e a polícia 
tirar de circulação um homem sus-
peito de furtar veículos”, disse.

VEÍCULO furtado foi flagrado perto do Cemil por uma câmera que monitora o trânsito local com o reconhe-
cimento óptico de caracteres (OCR)

FOTOS: ALEX MIRANDA

Investindo em segurança
Para o prefeito Celso Pozzo-

bom, este foi um investimento 
importante realizado pelo mu-
nicípio, pois aumenta o nível de 
segurança. “Além de permitir a 
recuperação do bem, como neste 
caso, o sistema torna a cidade 
mais segura por desencorajar a 
ação dos criminosos. As câme-
ras aumentam consideravelmen-
te as chances de ladrões serem 
flagrados nos delitos”, apontou.

O secretário municipal de De-
fesa Social, Valdecir Capelli, in-
formou que em breve a Umutrans 
vai instalar mais quatro “Anji-
nhos” em locais de grande movi-
mento na cidade, ampliando a co-
bertura do sistema no perímetro 
urbano. Para ele, o benefício não 
se restringe apenas ao trânsito, 
mas à segurança pública como 
um todo, por isso o sistema me-
rece ser expandido.

ADMINISTRAÇÃO municipal fez um investimento no sistema com a finalidade de aumentar a segurança 
no município

‘Big Brother Umuarama’
De acordo com ofício enviado à Umutrans pela 7ª Subdivisão Policial, 
cerca de 70% das recuperações de veículos furtados ou roubados na ci-
dade contam com apoio do sistema de monitoramento que tem câmeras 
instaladas em vários semáforos e também nos ‘anjinhos’ – os dispositivos 
eletrônicos de fiscalização educativa para o trânsito, que alertam os moto-
ristas sobre excesso de velocidade e ‘parabenizam’ os bons condutores.

Câmeras de fiscalização do trânsito ajudam a recuperar veículos
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Cenário preocupa
A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), o Ministério Público e 
representantes da Secretaria Municipal 
de Saúde participaram de  reunião na 
prefeitura para discutir os impactos das 
ações de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19. Na avaliação do Executivo, o 
isolamento social praticamente inexiste 
e aglomerações, festas e churrascos 
frequentes compõem um ‘combo’ perigoso 
, motivando a intensificação da  fiscalização.

Sem concessões
Algumas observações importantes das 
autoridades sanitárias: jovens e adultos são 
predominantes entre os casos positivos de 
Covid-19. O maior volume corresponde 
a jovens e adultos até 40 anos, o que 
caracteriza o contágio pela convivência 
social em atividades de lazer, 
festas e aglomerações em bares e 
lanchonetes. Enquanto os números 
de casos não recuarem não há 
expectativa de concessões.

Capacitação/saúde
O Sebrae realiza, a partir do dia 11, uma 
jornada de capacitação online para gestores 
e profissionais que atuam nas áreas da 
saúde de Umuarama, Cianorte, Paranavaí 
e Campo Mourão. Com os impactos da 
pandemia do novo coronavírus, o objetivo 
é apoiar um dos setores que mais passa por 
transformações a traçar estratégias e inovar.

Programação
Serão realizados quatro encontros sobre 
temas como cenário atual da cadeia de 
saúde, finanças, inovação e transformação 
digital. Podem participar médicos, dentistas, 
psicólogos, representantes de entidades 
de classe, de associações comerciais, 
secretarias de saúde, operadores de saúde, 
entre outros gestores e profissionais. Os 
encontros vão ocorrer sempre das 9 às 

17 horas. A participação é por adesão. Os 
interessados devem realizar inscrições junto 
a um dos escritórios regionais do Sebrae. Em 
Umuarama, o telefone é (44) 3599-2601.

Abatedouro operacional
A lacuna aberta com o fechamento da 
Averama começa a ser preenchida com 
o início do abate de aves pela Plusval, 
fusão do Grupo Pluma e  Cooperativa 
C. Vale. O início das operações com 700 
empregos diretos e a perspectiva de 
atingir até 2 mil vagas é um alento para 
a economia regional. Abate de 60 mil 
aves por dia, com projeção de atingir 200 
mil, ou 620 toneladas/dia. O frango será 
comercializado com a marca Levo.

Golpe da lista
Um golpe recorrente, que pode ser 
consumado em um momento de distração, 
por exemplo, infelizmente segue fazendo 
vítimas. Denominado ‘golpe da lista telefônica’, 
consiste em uma ligação que distorce o 
propósito para a obtenção de informações 
e posteriormente resulta no envio de 
um contrato. Muitos empresários, por 
desatenção, acabam autorizando veiculações 
publicitárias com vigência de mais de um ano 
e mensalidades consideravelmente altas, em 
torno de R$ 300. Fique super atento!

Senac - 73 anos
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), instituição que capacita profissionais 
para atuar na área de comércio de bens, serviços 
e turismo, comemorou 73 anos de atividade 
no dia dia 7. O Senac iniciou suas atividades 
no Brasil em 1946, com uma unidade em 
São Paulo. Em julho de 1947, finalmente 
chegou ao Paraná, se transformando, em 
pouco tempo, em referência em matéria de 
capacitação e aperfeiçoamento profissional.

Cursos técnicos
O cenário de pandemia e isolamento social têm 

causado grandes impactos no mercado de 
trabalho, tornando as vagas mais escassas. 
Investir na qualificação profissional acaba 
sendo a saída para a inserção no mercado. O 
Senac trabalha com a expectativa de que as 
aulas presenciais sejam retomadas a partir 
de agosto. Para tanto lançou a campanha 
“Seja o protagonista do seu futuro”, buscando 
matrículas nos cursos técnicos para formar os 
novos profissionais que vão atuar em serviços 
essenciais em áreas como saúde, informática, 
segurança do trabalho e outros necessários 
para a reconstrução da economia.

Desconto e inscrições
Ao todo são 2.500 vagas distribuídas 
em 28 cidades, das quais 1.500 são para 
a área da saúde com 10 títulos, sendo 
seis técnicos: Enfermagem; Radiologia; 
Estética; Massoterapia; Óptica e Análises 
clínica, além de quatro de especialização 
técnica: Enfermagem do Trabalho; 
Enfermagem em serviços de urgência e 
emergência; Instrumentação cirúrgica 
e Radioterapia. Outros títulos também 
são contemplados, como Informática; 
Segurança do Trabalho; Administração e 
Recursos Humanos. Matrículas realizadas 
até o dia 11 terão desconto de 50% na 
primeira mensalidade. Inscrições podem 
ser feitas online - https://bit.ly/3feHgZ6.

Retomada estratégica
O Paraná é o que é muito por força das 
cooperativas e das universidades, e elas terão 
papel importantíssimo no plano de retomada 
econômica paranaense. Especialistas 
consideram fundamental estimular a 
realização de pesquisas aplicadas e algumas 
poderão contar com o financiamento da 
Fundação Araucária. A Lei de Inovação do 
Estado está sendo reformulada e cogita-se a 
transformação da Agência do Trabalhador em 
Agência do Trabalho e Empreendedorismo.

Passo a passo
A intenção é identificar as aptidões das 
pessoas que estão sem emprego e fazer 
parcerias com instituições do Sistema S, como 
Senai, Senac, Sebrae, Senar, em todo o Estado. 
Com o coronavírus, a arrecadação diminuiu, o 
desemprego aumentou e o Estado precisa se 
reorganizar porque haverá queda expressiva 
no PIB (Produto Interno Bruto), a exemplo das 
demais unidades da federação.

“Dos escombros nascerá a força. 
Da prudência virá a reconstrução” - 
Edmilson Silveira

Excelente semana

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

A Lua segue em sua Casa 12, mas só faz aspectos positivos 
hoje, a começar pelo belo trígono com o Sol, influência que deve 
elevar a harmonia e o entrosamento no universo familiar. Conte 
com os parentes para o que precisar. 

Touro 21/04 a 20/05
Em paz com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua também ilu-
mina os seus sonhos e ideais, estimulando a conquista de seus 
objetivos, inclusive aqueles que pareciam fora do seu alcance. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Numa boa com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua pisciana 
estimula seu progresso e revela que é hora de batalhar por 
seu lugar ao sol. Pode ter oportunidade de fazer mudanças 
importantes e, se der o seu melhor, você tem tudo para alcançar 
suas ambições. 

Câncer 21/06 a 21/07
Contará com apoio da família para desenvolver um projeto 
pessoal e tem tudo para brilhar no trabalho, inclusive em home 
office. Invista na cooperação ao cumprir tarefas e colabore com 
seus colegas, mesmo que seja remotamente. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
No trabalho, confie na sua criatividade e tire proveito da sua 
habilidade para expressar, divulgar e vender, sejam suas ideias, 
seus serviços ou produtos. O céu vai conspirar a seu favor, 
trazendo prosperidade e mostrando as respostas para você 
resolver desafios. 

Aquário 21/01 a 19/02
Conte com sua intuição e com seu lado criativo para se dar bem 
com dinheiro e melhorar a situação financeira. Hoje também 
vale a pena tirar um tempo para cuidar do corpo e do visual 
para levantar sua autoestima e seu bem-estar. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua brilha em seu signo e troca likes com uma porção de 
astros, elevando sua vitalidade e alegria de viver. Em paz com o 
Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua vai realçar as suas principais 
qualidades e revela que é hora de batalhar por seus sonhos. 

Terá possibilidade de melhorar os seus ganhos e, se está sem 
serviço, pode conseguir um novo emprego. Oportunidades 
podem surgir de onde menos espera e os astros reforçam sua 
vitalidade e seu desejo de se dar bem.

Mudanças devem ocorrer e elas podem te trazer mais destaque 
junto aos chefes e diretores – dê o seu melhor. Assuntos que 
dizem respeito a dívidas podem chegar ao fim e com solução 
satisfatória. 

Parcerias e alianças podem trazer ganhos para você. Boa fase 
para resolver assuntos no lar e interagir mais com sua família: 
hoje pode pipocar mensagem no zap. Terá prazer em conversar 
e compartilhar suas opiniões com quem admira. 

O dia é propício para conquistar metas no serviço, então, não 
deixe de explorar seus talentos e mostrar todo seu potencial. 
Há chance de conquistar reconhecimento e até melhorias. Bem-
-estar e percepção em alta com a família. 

Você terá facilidade para promover as transformações que 
deseja em sua vida e as coisas devem fluir de acordo com os 
seus planos. Conversas por telefone, mensagem e chamada de 
vídeo prometem trazer boas novas e alegrias.

Solução

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

 Os livros dos irmãos 
mais queridos do Brasil!

/editorapixel @editorapixel

BANCO 18

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

RFE
LAGARTIXA

DOLARTL
SIMCARRE

CABOSOG
AATOVO

DISTENDER
SEUORI
LCARETA

CIGANAIS
VERAFD
RMGAROTA

LEITURASO
SAPATEAR

Pequeno
réptil das
paredes

das casas

Quesito
julgado na
escola de 

samba (pl.)

A moeda
dos

Estados
Unidos

Tiago Lei-
fert, apre-
sentador
do "BBB"

Ingre-
diente

básico de
omeletes

A Santa
(?): a
Igreja

Romana

Esposa
do filho

Peça
íntima que
se usava

sob a saia

"(?) melhor
quem ri

por último"
(dito) 

Unidade
do texto

Ilha de (?) 
Cruz, antigo

nome do
Brasil

(?)
Popular,
grupo de
pagode

Cada
membro

do elenco

Classe 
(?): 

elite eco-
nômica

Dançar
batendo a

sola do
sapato 

Moléculas neutralizadas
pelos antioxidantes
Tapioca
(bras.)

Alumínio
(símbolo)

Resposta
afirmativa

Alongar;
esticar
muito

Parte da
vassoura

(pl.)

Mulher
de povo
nômade

Que lhe
pertence
50, em

algarismos
romanos Contorção

do rosto
Soltava

lamentos

Na parte posterior

Aquele que
não tem
forças

O con-
trário de
"tímido"

Lombo de 
porco (Cul.)
Dar o ritmo;
tamborilar

Menina

Consoantes
de "tapa"

Hábito do
intelectual

(pl.)

5/gemia. 6/careta — cigana. 7/fracote. 9/distender.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Drops diário 
“Você não é uma máquina programada apenas para repetir o 
que as gerações passadas fizeram e não deu certo. Isso qual-
quer um faz. O seu papel é ver o que não deu certo e aperfei-
çoar. No quebra-cabeças da existência, você é uma peça chave 

para contribuir com a evolução do todo” ( Wallace Lima) 

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-

rio. . Nesta sexta ( 10)  vivas para Cirineu 
Fajardo, Esmael Alves, Aline Mendes de 
Queiroz, Ana Regina de Lima,Arlindo 

Vieira dos Santos, Paulo Sergio Carvalho 
Pinto, Sueli Incenha, Armelindo Pereira 
Jardim,  Adenilson do Amaral e Pedro 

Victorino Filho. No sábado (11) vivas para 
Denauer Furlan de Lira, Janaina Claudia 
Feliciano. No domingo  (12) vivas para 
Rodrigo Ferreira Coelho e Carlos Alberto 
Potier Filho.  Na segunda (13) parabéns 

para Fábio Zago, Geliane Araújo de Siquei-
ra Faria, Kelly Jamile Batista Cog, Geova-
na De Oliveira Bruno e  Vinicio Augusto M. 

Torres. Da coluna: felicidades!

DOE
Toda mulher 

que amamenta 
e está em boas 
condições de 

saúde pode doar 
leite materno. 

Para se cadastrar 
basta enviar 

uma mensagem 
ao WhatsApp do 
Posto de Coleta 
de Leite Humano 
da Norospar: (44) 

99118-9334.

ZOOM
Na lente exclusiva de Luci Lemes -, Mayra Fernanda Braz ganha um 

zoom na coluna de hoje (10) na edição de final de semana.

LUCI LEMES
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apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

 Umuarama é destaque estadual 
na captação de leite materno!

Aposta Certa!
n Este mega lançamento da Cons-
trutora aposta em apartamentos do 
tipo studio com 210 unidades, 11 

salas comerciais, área de lazer, salão 
de festas, espaço kids, espaço gour-
met, academia, piscina adulto com 

borda infinita a única de Umuarama, 
piscina infantil, café e conveniência, 
coworking, lavanderia compartilhada, 
bicicletário, tool sharing, car wash, 
pet care , administração e 100 vagas 

de garagem rotativas.

 * * *

n Para você morar ou  para um 
novo modelo de negócios com loca-
ção diária como o Airbnb que opera 
em grandes centros do país e que  

podem girar em torno de 0,7% a 1% 
ao mês, enquanto a poupança gira 

1% ao ano. O que acha? A Construto-
ra  Morena visa diretamente na popu-
lação jovem e que deseja começar a 

investir. O que acha?

A fonoaudióloga Daiane Augusto Caetano Ribeiro, responsável pelo 
Posto de Coleta

O Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital e Maternidade Norospar de 
Umuarama foi parabenizado pela Comissão Estadual de Bancos de Leite, em 
reunião realizada nesta semana, por videoconferência, com todas as uni-

dades do Paraná. Umuarama é destaque em produtividade, com 45 litros de 
leite captados no mês de junho, cerca de 50% acima da média nacional no 

período. Além de ser inverno, época que normalmente as doações diminuem, 
também há o impacto da Pandemia do novo coronavírus, que afetou a maioria 

dos Bancos e Postos de Coleta de Leite Humano. A estratégia da equipe 
do Posto de Coleta da Norospar  para driblar a crise e manter o número de 
doações em alta foi reforçar a comunicação com as doadoras utilizando a 

tecnologia. Um grupo foi criado na internet, via aplicativo de mensagens de 
celular e a parceria com o Corpo de Bombeiros, que entrega os kits para co-

leta e busca o leite coletado na casa das doadoras, foi ampliada. As doadoras 
não precisam mais ir ao Posto de Coleta para fazer sua doação. O trabalho de 
conscientização sobre a doação de leite humano começa logo após o parto, 
com a orientação das mamães que dão à luz na Maternidade Norospar. Atu-
almente mais de 40 mulheres são doadoras ativas. “Através do aplicativo de 
mensagens, incentivamos, agendamos as doações e também prestamos todas 
as orientações sobre a coleta e armazenamento do leite”, explica a fonoau-
dióloga Daiane Augusto Caetano Ribeiro, que é responsável pelo Posto de 

Coleta. Segundo ela, uma vez por semana, uma equipe do Corpo de Bombei-
ros recolhe as doações na casa das mamães.O Paraná conta com 13 bancos 

de leite humano (onde é feita coleta e pasteurização) e 18 postos de coleta 
- onde o leite é apenas captado e enviado para pasteurização ao banco de 
leite mais próximo. O leite coletado em Umuarama e região é pasteurizado 
no Banco de Leite de Cascavel.“Atualmente suprimos toda a necessidade da 
nossa UTI Neonatal, com capacidade para 10 bebês e ainda mantemos um 

pequeno estoque”, diz a fonoaudióloga.
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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, 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  .........................................18/18 ..............PRATA ................ COMPLETO .............................................R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LT ..........................................13/13 ..............BRANCO ........... COMPLETO .............................................R$ 33.900,00

ONIX 1.4 LT AT ....................................15/15 ..............BRANCO ........... COMPLETO, AUT ...................................R$ 38.900,00

ONIX 1.4 LTZ........................................16/17 ..............CINZA ................ COMPLETO .............................................R$ 46.900,00

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

SPIN 1.8 ACT AT .................................17/18 ..............PRATA ................ COMPLETO, AUT ...................................R$ 57.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ................17/17 ..............PRATA ................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...........R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4 ....................17/18 ..............BRANCO ........... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .........R$ 163.900,00



15GERALUMUARAMA, 10 DE JULHO DE 2020

NOTÍCIAS DA

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

No curso de Estética e Cosmética, 
Unidade de Francisco Beltrão, 
mesmo com o período de 
pandemia, as atividades 
não pararam, apenas foram 
adequados à nova realidade. 
Agora, os projetos de ensino, 
pesquisa e extensão vêm sendo 
executados remotamente, mas 
com o objetivo mantido, que é 
o de prestar apoio e orientação 
à população e propiciar o 
enriquecimento curricular na 
formação dos acadêmicos.
Uma das atividades realizadas 
recentemente foi com a 
coordenadora do curso, 
professora Juliana Pelissari, 
que ministrou palestra virtual 
para alunos dos cursos técnicos 
do colégio Arnaldo Busato, 
do município de Coronel 
Vivida. Ela falou sobre o ‘Uso 
da Aromaterapia em período 
de Covid-19’. A coordenadora 
também participou de um 
webinar sobre ‘Estética 
Humanizada’, conduzido pela 
colega Isabel Pilatti e a equipe da 
Buona Vita Dermocosméticos, de 
Curitiba. 
Outro projeto de extensão que 

está a todo vapor é o ‘Estética 
na Comunidade: beleza, saúde 
e bem-estar’. Nas atividades, os 
acadêmicos estão elaborando 
vídeos e panfletos informativos 
com dicas, informações e 
orientações sobre beleza, 
saúde e bem-estar, que 
serão disponibilizados para a 
comunidade por meio das redes 
sociais do curso.
Dentre os projetos de ensino, um 
que merece destaque é o ‘Oficina 
da Linguagem Técnico Científica’, 
que tem o objetivo de melhorar 
a escrita dos alunos e ensinar as 
normas científicas. 

Uso da Aromaterapia em período de 
covid-19 é tema de palestra virtual

Atividades integram acadêmicos 

VENDE-SE
 Casa alvenaria e laje 

localizada na Rua São Pedro, 
2660 Jardim São Cristóvão. 

Valor R$ 55.000,00. Contato 
(44) 99923-7324 falar com 

Senhor Jair.

EXTRAVIO DE ALVARÁ MUNICIPAL  
PAULA KARINA DAS NEVES, inscrita 
sob nº CNPJ 05.587.093/0001-
16, estabelecido na Rua Ibiai, 3691, 
Zona VI, CEP 87503-520, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal 
nº 24.384/2003. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.

 Com a promulgação da Emenda 
Constitucional que adiou as Eleições 
Municipais 2020, todos os prazos elei-
torais previstos para o mês de julho 
foram prorrogados por 42 dias, propor-
cionalmente ao adiamento da votação. 
Assim, as convenções partidárias para 
a escolha de candidatos, que aconte-
ceriam de 20 de julho a 5 de agosto, 
serão realizadas no período de 31 de 
agosto a 16 de setembro.

Para atender às recomendações 
médicas e sanitárias impostas pelo 
cenário de pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, os partidos políti-
cos poderão realizar suas convenções 
em formato virtual para a escolha de 
candidatos e formação de coligações 
majoritárias, bem como para a defini-
ção dos critérios de distribuição dos 
recursos do Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha (FEFC).

As legendas devem garantir publici-
dade aos filiados e agremiações terão 
autonomia para utilizar as ferramentas 
tecnológicas que entenderem mais ade-
quadas para as convenções virtuais, 
desde que obedeçam aos prazos apli-
cáveis nas Eleições 2020 e às regras 
gerais da Lei das Eleições, com as adap-
tações previstas quanto à abertura do 
livro-ata, registro de dados, lista de pre-
sença e respectivas assinaturas.

Convenções
serão online
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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

A Universidade Paranaense se orgulha de 
seus ex-alunos que lutam para a realização de 
seus sonhos. Todos merecem aplausos! São 

muitos exemplos. Aqui, destacamos dois.

TALENTO UNIPAR

Renan na IBO, 
em Curitiba: 
“Empresa 
incrível” 
e boas 
perspectivas 
na carreira de 
projetista

Ana Maria em sua clínica: estética 
molecular e integrativa como diferencial

A paixão por cuidados com a saúde e o bem-estar 
levou a jovem Ana Maria Marques para o curso de 
graduação em Estética e Cosmética. Ela se formou 

pela Universidade Paranaense, em Umuarama, em 
2017. Saiu confiante e determinada a realizar seu 

sonho de ter seu próprio negócio, no caso, uma 
clínica para chamar de sua.

E isso aconteceu em seis meses. Ao seu espaço 
de trabalho, de atendimento, instalado em local 
central da cidade de Umuarama, deu seu nome: 
‘Ana Maria Marques Estética’. Ela sabe que para 
encantar o cliente tem que imprimir seu estilo e 

caprichar no trabalho que se 
projeta em sua marca pessoal. 

“Sempre tive vontade de empreender, investir 
em algo novo, como no conceito de estética 

integrada, e, com muita dedicação e foco, estou 
conseguindo”, conta Ana Maria, que atualmente 
também atende na vizinha cidade de Douradina. 
“Estou em ascensão, estou me dedicando a uma 

linha de trabalho voltada para o natural, com 
uso de ervas e aromaterapia; para isso fiz cursos 
específicos em estética ortomolecular e estética 

integrativa”, comemora.

Professores do curso de 
Engenharia Mecânica da 
Universidade Paranaense 
comemoram o sucesso de 
ex-alunos no mercado de 
trabalho. Entre os que mais 
estão se destacando está o 
engenheiro Renan Foganholo, 
que conquistou emprego na IBO 
Group, empresa multinacional 
que atua em Curitiba há muitos 
anos.

Entrou no meio do ano passado 
como estagiário e, no início 
deste, foi contratado. Ou seja, 
assim que abraçou o diploma 
ocupa este cobiçado posto de 
trabalho, na Capital. Renan, que 

é de Iporã, diz estar muito feliz 
com a conquista: “Felizmente tive 
a oportunidade de entrar nesse 
empresa incrível e posso dizer 
que a profissão de projetista me 
parece bem atraente, tendo em 
vista meus gostos e aptidões”.

Segundo ele, a IBO também 
vislumbra boas perspectivas 
profissionais a longo prazo. 
“Nunca tive um objetivo muito 
claro a respeito de que carreira 
seguir; a certeza que sempre 
tive era pela área de exatas por 
ter uma maior afinidade com 
números e lógica... acho que 
acertei e por isso pretendo me 
dedicar bastante”, comenta.

Ana Maria Marques diz que está realizada 
com a profissão que escolheu e muito feliz 
com o sucesso de seu espaço de trabalho

Renan Foganholo começou como estagiário na 
conceituada empresa multinacional, que hoje o 
tem contratado como projetista júniorEx-aluna comemora 

sucesso de sua clínica

Recém-formado consegue 
trabalho na IBO Group

ESTÉTICA E COSMÉTICA

ENGENHARIA MECÂNICA
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