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UMUARAMA

Milton Ribeiro 
toma posse no MEC 
prometendo diálogo 
com educadores 
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Estendido horário de atendimento 
em supermercados e lanchonetes

Com mais 13 
infectados, Umuarama 
chega a 445 casos 
de covid-19

Reforma e ampliação 
na sede da Defesa 
Social em fase 
de acabamento 

Novo decreto municipal baixado ontem pelo prefeito Celso Pozzobom e que 
entra em vigor nesta sexta-feira flexibiliza o funcionamento de diversos seg-
mentos em Umuarama, estendendo o horário de atendimento em supermer-

cados, em lanchonetes, restaurantes e padarias. l Pág. 5

Sanitização
Com a confirmação de um caso de covid-19 e outros suspeitos em servido-
res do Samu Noroeste, em Umuarama, a sede foi submetida a processo de 
sanitização. Servidores que tiveram contato com socorristas infectados fize-

ram os testes e aguardam, afastados, os resultados. l Pág. 8
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Pane no celular
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai entregar 
o celular para análise da polícia legislativa, órgão responsável pela 
segurança no Congresso, desconfiando de invasão digital, após 
o Senado aprovar o projeto contra as Fake News.  Na sessão de 
ontem (16), afirmou que o celular apresentou problemas nos 
últimos dias e que, em determinado momento, apareceu na tela 
uma mensagem com diversos caracteres desconexos. “Eu tive um 
problema no meu aparelho. eu peço desculpas aos senadores 
que estão me ligando. Houve uma pane. Desconfio que foi em 
função da nossa votação aqui da Fake News. Desde aquele dia, 
apareceram alguns problemas”, afirmou o senador.

E-Imposto
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo pretende 
incluir na reforma tributária a criação de um imposto de 0,2% sobre o 
pagamento ou comércio em meio eletrônico. A intenção é ampliar a base 
de cobrança, ou seja, a variedade de locais onde os impostos incidem. 
Com isso, seria possível reduzir a cobrança que recai sobre outras bases, 
como a folha de pagamentos. “A nossa ideia era colocar uma terceira 
base, que seriam os pagamentos, os comércios eletrônicos, uma 
base que está crescendo. Uma alíquota pequenininha de 0,2% sobre 
comercio eletrônico tem uma capacidade de arrecadação bastante 
importante, e está crescendo”, afirmou, ressaltando que além de 
desonerar as folhas das empresas, essa criação poderia levar a uma 
redução nos impostos sobre o consumo ou no imposto de renda.

Venda da Copel Telecom
O Conselho de Administração da Copel aprovou a venda de 100% 
das ações da Copel Telecom, subsidiária da holding na área de 
telecomunicações. De acordo com fato relevante publicado pela 
companhia, a decisão foi tomada com base na conclusão de 
estudos validados por assessores externos independentes. A partir 
de agora começa a chamada etapa externa da privatização, com a 
abertura de um virtual data-room (VDR) com informações detalhadas 
sobre o processo de desinvestimento para o mercado. O processo 
será submetido também à análise do Tribunal de Contas do Paraná. 
Especialistas de mercado estimam que o valor total da venda da 
Telecom pode chegar a algo em torno de R$ 1,5 bilhão.

Auxílio aos atletas
A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (16) o projeto 
de lei que prevê o pagamento 
do auxílio emergencial a atletas 
e profissionais ligados ao 
esporte, como professores de 
educação física e massagistas. 
Agora, a medida segue para 
análise do Senado. O texto 
prevê o pagamento do 
benefício por três meses. No 
entanto, o projeto estabelece 
que o benefício será prorrogado 
nas mesmas condições em 
que for estendida a ajuda aos 
trabalhadores autônomos e 
informais.

Critérios
Para ter direito ao auxílio, 
o atleta não pode estar 
recebendo o auxílio já pago a 
trabalhadores informais; ser 
maior de 18 anos, salvo os 
atletas ou paratletas menores 
de 14 anos vinculados à 
entidades; ter atuado de forma 
profissional ou não profissional 
na área esportiva nos 24 meses 
anteriores; não ter emprego 
formal ativo; não receber 
benefício previdenciário, seguro-
desemprego ou de programa 
de transferência de renda 
federal, incluindo o Programa 
Bolsa-Atleta.
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Milton Ribeiro promete
diálogo com educadores

Em cerimônia fechada, no Palá-
cio do Planalto, tomou posse ontem 
(16) o novo ministro da Educação, 
Milton Ribeiro. Ele foi nomeado 
para o cargo na semana passada. 
O presidente Jair Bolsonaro, que se 
recupera da covid-19, participou da 
solenidade diretamente do Palácio 
do Alvorada por meio de videocon-
ferência, de onde assinou o termo 
de posse do novo auxiliar.

Em seu primeiro discurso no 
cargo, Ribeiro falou em abrir um 
diálogo nacional pela educação 
e prometeu prioridade para o 
ensino técnico. “Queremos abrir 
um grande diálogo para ouvir os 
acadêmicos e educadores que, 
como eu, estão entristecidos 
com o que vem acontecendo com 
a educação em nosso país, haja 
vista nossos referenciais e colo-
cações no ranking do Pisa (Pro-
grama Internacional de Avaliação 
de Estudantes). Ainda, através do 
incentivo a cursos profissionali-
zantes, desejamos que os jovens 
tenham uma ponte ao mercado de 
trabalho, uma via para que atin-
jam seu potencial de contribuição 
para o nosso país”, disse.

O novo titular do MEC afirmou 
que políticas e filosofias educacio-
nais, que considera equivocadas, 
“desconstruíram a autoridade 
do professor em sala de aula” e 
disse que vai apoiar iniciativas para 
recuperar essa autoridade. “Mui-
tas vezes, o que acontece é o que 
a gente vê na TV, de professores 
sendo agredidos, desrespeitados e 
aquilo que eu puder, como minis-
tro da Educação, apoiar as inicia-
tivas, nós precisamos resgatar o 

Perfil 
Milton Ribeiro é doutor em educação pela Universidade de São Paulo (USP), 

mestre em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em direito 
e teologia. Desde maio do ano passado, integrava a Comissão de Ética da Presidência 
da República. O quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro, tem a trajetória 

ligada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi reitor em exercício, vice-reitor 
e superintendente de pós-graduação lato sensu. Ele também fez parte do conselho 

deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Comissão de Ética e Compliance 
da mesma instituição. No discurso de posse, o novo ministro comentou sobre sua 

trajetória na instituição, com vinculações religiosas, mas ressaltou que sua gestão na 
pasta será balizada pela Constituição e pelo respeito ao Estado laico.

respeito pelo professor”.
PALAVRA DO PRESIDENTE

Em um breve discurso, Jair 
Bolsonaro também falou sobre a 
necessidade de recuperar o res-
peito ao professor em sala de aula. 
“Os professores são praticamente 
nossos segundos pais, são aque-
les a quem devemos respeito e 
reconhecimento por aquilo que nos 
ensinam e ficará para sempre em 
nossas vidas. Não é fácil a vida de 

professor nos dias atuais”, disse.
O presidente agradeceu a Mil-

ton Ribeiro por ter aceitado o con-
vite e destacou alguns desafios 
que o novo auxiliar enfrentará no 
MEC. “É um ministério grande, 
complexo, com autonomia de 
setores, dependendo às vezes 
de conselhos para se tomar deci-
sões. Não é fácil a vida do minis-
tro e dele depende, em grande 
parte, o futuro da nossa nação”.

O novo titular do MEC afirmou que a “autoridade destruída” do professor em sala de aula” será recuperada

DIVULGAÇÃO



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE JULHO DE 2020

Mesa Brasil PR
A campanha estadual 

do Mesa Brasil, ação 
conjunta entre o Sistema 
Fecomércio, Sesc e Sena-
c-PR, com as empresas 
de comunicação – Rede 
Massa, Grupo RIC TV 
Paraná, Band TV Ban-
deirantes Paraná; rádios 
associadas à Associação 
das Emissoras de Radio-
difusão do Paraná (AERP 
Radiodifusão Paraná), e 
jornais que fazem parte da 
Associação dos Diários do 
Interior do Paraná (ADI-PR) 
– segue em todo o Paraná.

Desde o dia 16 de abril 
até o dia 9 de julho foram 
arrecadados 212.372 
quilos de produtos, entre 
alimentos, materiais de 
higiene e limpeza além de 
máscaras, luvas descartá-
veis e álcool em gel.

Deste total, 205.714 
quilos são de alimentos; 
5.138 quilos de produtos 

Derrubada do veto das estatais
no marco legal do saneamento
Saiu na edição de 

ontem (quinta-feira, 16) 
do Diário Oficial da União 
o novo marco legal do 
saneamento. O presi -
dente Jair Bolsonaro fez 
12 vetos à lei aprovada 
pelo Congresso. Durante 
a cerimônia de sanção, o 
governo havia divulgado 
apenas três, o que gerou 
reação no Congresso. 
Entre as negativas que 
só foram divulgadas no 
Diário Oficial estão vetos 
referentes a questões 
como o limite de subde-
legação dos contratos de 
saneamento e ao licen-
ciamento ambiental para 
as atividades do setor. O 
presidente do Congresso, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
acuso, na última quarta-
-feira (15), o presidente 
Jair Bolsonaro de des-
cumprir acordo ao vetar 
um trecho que favorecia 
companhias estaduais 
e anunciou que os par-
lamentares trabalharão 
para derrubar as mudan-
ças feitas pelo Planalto.

Bolsonaro derrubou 
trecho que trata de um 
período de transição de 30 
anos para que os contra-
tos firmados pelas empre-
sas estatais sejam manti-
dos nas regras anteriores 
à lei. O novo marco facilita 
a entrada de empresas 
privadas no mercado de 
saneamento básico.

de limpeza, e 1.520 quilos 
de itens de higiene, todos 
arrecadados nos postos de 
coleta localizados nas uni-
dades de Serviço do Sesc-
-PR e nas do Senac em Cas-
tro, Irati, Prudentópolis e 
São Mateus do Sul. O Exér-
cito Brasileiro tem apoiado 
a iniciativa e auxiliado na 
logística da campanha.

As doações são enca-
minhadas e distribuídas 
pelo Programa Mesa 
Brasil, presente em sete 
unidades de serviço do 
Sesc-PR, a instituições 
sociais cadastradas. São 
parceiros da iniciativa os 
sindicatos patronais do 
comércio filiados à Feco-
mércio, as Câmaras da 
Mulher Empreendedora e 
Gestora de Negócios, as 
prefeituras, empresas 
e pessoas físicas que 
também podem doar 
para a campanha.

Libera aí, Gudes!
O governador Ratinho 
Junior (PSD) conversou, 
por videoconferência, 
com o ministro Paulo 
Guedes (Economia) para 
agilizar a liberação do 
empréstimo de R$ 1,6 
bilhão para investimento em 
infraestrutura. Cerca de R$ 
600 milhões serão aplicados 
na modernização da malha 
rodoviária paranaense. “É 
a condição necessária para 
transformar o Paraná no 
hub logístico da América do 
Sul”, disse.

Só elogios
A administração 
paranaense foi elogiada 
pelo ministro Paulo 
Guedes: “O governo 
federal não pode deixar na 
mão um estado com uma 
administração eficiente e 
um belíssimo programa 
de desenvolvimento. No 
que depender do Ministério 
da Economia, o Paraná vai 
poder dar seguimento a 
todos os projetos”, afirmou. 
O empréstimo do Paraná 
será avaliado, procedimento 
regular, e possivelmente 
confirmado na primeira 
quinzena de agosto.

Agenda 2030
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, destacou que 
o Paraná é pioneiro na 
implementação regional 
da Agenda 2030 e o 
único estado brasileiro 
a trabalhar em conjunto 
com a OCDE para 
concretizar a missão de 
dirimir desigualdades 
e integrar crescimento 
econômico com respeito 
ao meio ambiente. Será 
publicado ainda este 
mês o documento com a 
adequação e resultados 
das metas e indicadores 
dos Objetivos constantes 
na Agenda 2030 da ONU. 

Frente parlamentar
O deputado Michele 
Caputo (PSDB), 
coordenador da 
Frente Parlamentar do 
Coronavírus, informou que 
as reuniões do colegiado 
serão realizadas todas as 
quartas-feiras. Na próxima 
reunião (no dia 22) será 
debatido o retorno das 
aulas pós-pandemia. 
“Teremos convidados 
especiais, representantes 
da saúde, da educação e a 
participação de deputados 
e ouvintes nos canais da 
Assembleia Legislativa. 
É uma discussão muito 
necessária, que causa 
dúvidas em muitos pais de 
família”, disse.

Assombração
Segundo a pesquisa de 
opinião realizada para 
a CNI, sete em cada dez 
trabalhadores formais 
e informais (71%) têm 
“algum medo” de perder 
a ocupação de onde tiram 
o sustento. A mesma 
proporção informa ter 
reduzidos os gastos 
mensais desde o início da 
pandemia de covid-19. 
O levantamento ainda 
verificou que o medo de 
ser infectado pelo novo 
coronavírus alcança 47% 
dos entrevistados.

A solução
A representante brasileira 
da Pfizer negocia com 
os principais gestores da 
multinacional americana 
e com o governo brasileiro 
para trazer a vacina para o 
País ainda este ano. A vacina 
desenvolvida em parceria 
com o laboratório alemão 
BioNTech está em estágio 
final, vai dispor de 100 
milhões de doses devem ser 
produzidas ainda em 2020 e 
estima fabricar 1,2 bilhão de 
doses em 2021.  
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Horário de atendimento é estendido 
em supermercados e lanchonetes

Em um novo decreto municipal 
baixado ontem (quinta-feira, 17) 
pelo prefeito Celso Pozzobom, 
novas medidas foram tomadas 
sobre a conduta do comércio e 
setor de serviços na prevenção 
e combate à pandemia de coro-
navírus. O texto foi editado pela 
Prefeitura de Umuarama e passa 
a valer após sua veiculação no 
órgão oficial do município, a partir 
de hoje (sexta-feira, 17).

A publicação altera o artigo 3º 
do Decreto Municipal nº 082/2020 
e, entre outras medidas, estende o 
horário de atendimento de super-
mercados e de lanchonetes, res-
taurantes e padarias.

Conforme estabelece o decreto 
municipal 189/2020, merca-
dos, supermercados, mercea-
rias, açougues e afins poderão 
abrir ao público entre segunda e 
sábado até as 21h, não podendo 
funcionar aos domingos. Bares, 
conveniências, distribuidoras de 
bebidas alcoólicas e afins pode-
rão abrir de segunda a sábado 
até as 18h e funcionar em sis-
tema de drivethru e deliver y até 
as 22h durante estes mesmos 

Umuarama trata 445 pacientes testados positivos para doença
A Secretaria Municipal de Saúde 

anunciou ontem (quinta-feira, 16), 
à tarde, o aparecimento de 13 
novos casos de covid-19 em Umua-
rama, elevando para 445 o total de 
pessoas com infecção confirmada 
pelo coronavírus.

Quatro pacientes estão interna-
dos, sendo que três deles perma-
necem em enfermarias e um em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
além de 305 pessoas que foram 
colocadas em isolamento domici-
liar monitorado.

Os novos casos são de sete 
mulheres, com idades de 15, 24 
(três), 27, 37 e 49 anos, e seis 
homens de 27, 29, 33, 51, 61 

dias, mas também não podendo 
funcionar aos domingos.

Os restaurantes, pizzarias, 
lanchonetes, carrinhos de lan-
che, sor veterias, confeitarias, 
cafeterias, docerias e padarias 
poderão abrir ao público de 
segunda a sábado até as 22h, 
podendo funcionar aos domin-
gos somente no sistema de deli-
ver y e até as 22h.

O decreto também informa 
que a expressão deliver y con-
siste no fornecimento de pro-
duto ou ser viço no domicílio do 
consumidor e a expressão dri-
vethru no fornecimento do ser-
viço ou produto ao consumidor 
em seu veículo, sem desembar-
que; ou no balcão do estabele-
cimento, sem consumo no local.

Segundo o prefeito Celso Poz-
zobom, é fundamental que os 
comerciantes, trabalhadores e 
clientes dos estabelecimentos 
observem as medidas de preven-
ção ao contágio do coronavírus, 
como uso da máscara, higieni-
zação constante das mãos e 
distanciamento nas filas, evi-
tando aglomeração. “Estamos 

flexibilizando um pouco mais o 
atendimento para for talecer a 
economia, mas em momento 
algum podemos relaxar nos cuida-
dos que cada pessoa deve tomar 
para conter o avanço da Covid-19 
em nossa cidade. Contamos com 
a atenção e o cuidado de todos”, 
orientou o prefeito.

e 66 anos. Sete pessoas já mor-
reram com a doença e 129 já se 
recuperaram. Os casos suspeitos 
agora são 622, com 13 pacientes 
hospitalizados (oito em enferma-
rias e cinco em UTIs), enquanto 
609 pessoas estão em isolamento.

O boletim de acompanhamento 
diário da pandemia traz ainda 
1.026 casos suspeitos descar-
tados, entre as 2.093 notifica-
ções registradas até a quinta-
-feira, em Umuarama. Um total 
de 16 dos 20 leitos de UTI dis-
poníveis para a região (21 muni-
cípios) estão ocupados e das 40 
vagas de enfermaria, 18 contam 
com pacientes internados com 

suspeita ou confirmação para 
covid-19 – restando quatro leitos 
de UTI e 22 de enfermaria.

PREFEITO Celso Pozzobom decreta extensão 
do horário de atendimento ao público em bares e 
lanchonetes

ASSESSORIA-PMU
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

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

Processo: 0014365-14.2017.8.16.0173
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial

Assunto Principal: Nota Promissória
Valor da Causa: R$ 21.110,31

Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Dauglis Cezar Xavier Moreira

   
 

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 
 A DRA. SANDRA LUSTOSA FRANCO, MM. JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 2ª VARA

CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

  presente CITAo(a) executado(a) Dauglis Cezar Xavier Moreira, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
040.525.499-70, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este

  Juízo e Cartório tramitam os autos nº 0014365-14.2017.8.16.0173 - Projudi, de Execução de Título
  Extrajudicialonde é exequente Associação Paranaense de Ensino e Cultura e executadoDauglis Cezar

Xavier Moreira, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL:Por força do Título Executivo (Nota Promissória), o executado é

devedor do exequente do valor total de R$ 21.110,31, atualizado em 05/10/2017. No entanto, até a presente
data, o executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da
exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe.

 
Fica o executado CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos

supramencionados, tendo sido recebido no dia 29 de novembro de 2017, pelo Dr. Nathan Kirchner Herbst,
Juiz de Direito à época, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais
ou no prazo de 15 (quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens
quantos bastem para garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá parcelar o restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários
ficam fixados em 10%. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

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

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

Umuarama, 19 de março de 2020.

Sandra Lustosa Franco
Juíza de Direito Susbtituta
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Ampliação na sede da Defesa 
Social em fase de acabamento

As obras de reforma 
e ampliação da Secreta-
ria Municipal de Defesa 
Social, que abriga a Direto-
ria de Trânsito (Umutrans) 
e a Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU), estão 
em fase de acabamento. 
O antigo prédio passa por 
uma revitalização e recebe 
mais 133 m² de área cons-
truída em alvenaria e 110 
metros de cobertura metá-
lica aberta, totalizando 244 
m² de ampliação, além de 
reformas que compreen-
dem a fachada e áreas 
internas. O serviço foi ini-
ciado no começo do ano e o 

investimento é de R$ 395,5 
mil em recursos próprios.

A construtora contratada 
para o serviço já realiza a 
pintura e em breve o prédio 
receberá nova identidade 
visual. “O local recebe um 
grande fluxo de público, 
praticamente todos os 
dias. A obra visa melhorar 
a recepção aos usuários, 
oferecendo mais conforto 
e comodidade, bem como 
proporcionar melhores 
condições de trabalho aos 
funcionários”, lembrou o 
prefeito Celso Pozzobom.

A obra inclui novas 
salas de administração, 

alojamento para os futu-
ros agentes de trânsito, 
refeitório e uma nova 
fachada, integrando as 
modificações arquitetô-
nicas. Mesmo durante 
as obras, o atendimento 
ao público continua, com 
acesso pela entrada de 
veículos – ao lado da Esco-
linha Municipal de Trânsito 
– e obedecendo todas as 
recomendações de segu-
rança, diante da pandemia 
de coronavírus.

INVESTIMENTOS
Recentemente a Defesa 

Social ganhou um novo 
secretário, o major refor-
mado da Polícia Militar, 
Valdecir Gonçalves Capelli, 
nomeado pelo prefeito 
Celso Pozzobom. Até então, 
a função era desempenhada 
pelo secretário munici-
pal de Administração, 
Vicente Gasparini. No 
ano passado a Umutrans 
investiu R$ 2,7 milhões 
em equipamentos e ser-
viços para melhorar as 
condições de tráfego e 
a segurança das ruas e 
avenidas da cidade.

A construtora contratada para o serviço já realiza a pintura e em breve o prédio 
receberá nova identidade visual

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 0,26 0,10 2,13
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
15/6 a 15/7 0,5000 0,1733 0,0000
16/6 a 16/7 0,5000 0,1733 0,0000
17/6 a 17/7 0,5000 0,1733 0,0000
18/6 a 18/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,66% 22,72 
Vale ON -2,70% 60,12 
ItauUnibanco PN -1,68% 26,98 
Cogna ON +5,03% 9,19 
Embraer ON -6,14% 8,26 
Gol PN -4,19% 21,03 

IBOVESPA: -1,22% 100.553 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 107,06
Libra est. 0,79
Euro 0,87
Peso arg. 71,42

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,0% 5,3270 5,3280 -2,1%
PTAX  (BC) +0,1% 5,3554 5,3560 -2,2%
PARALELO -1,1% 4,9700 5,6000 -2,4%
TURISMO -1,1% 4,9700 5,5800 -2,4%
EURO +0,3% 6,1223 6,1235 -0,5%

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 16/07

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,76
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.287,17 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/07

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 16/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 105,50 -2,3% 2,4%
SOJA Paranaguá 113,00 -0,4% 3,7%
MILHO Cascavel 44,00 -6,4% 2,3%

SOJA 893,50 7,25 2,9%
FARELO 287,00 1,20 -1,0%
MILHO 330,25 4,00 -1,2%
TRIGO 535,25 -15,50 6,8%

SOJA 98,94 1,3% 6,3%
MILHO 41,34 0,0% 11,7%
TRIGO 58,18 0,3% 1,0%
BOI GORDO 210,25 0,0% 9,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/07 PR DIA 30d.

Em 16/07 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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UBS e escola de 
Roberto Silveira

A comunidade do distrito 
de Rober to Silveira está 
sendo contemplada por duas 
obras de grande alcance 
social, realizadas pela Prefei-
tura de Umuarama. Os mora-
dores já conseguem visuali-
zar como será a nova unidade 
básica de saúde (UBS), que 
está em adiantado estágio de 
construção, em um espaço 
ao lado da Escola Municipal 
Benjamin Constant – que 
também passa por uma 
reforma completa.

Conforme o projeto, a 
UBS terá área de 129 m² e 
a obra está sob a responsa-
bilidade da empreiteira Proa-
tiva Construções Ltda., de 
Campo Mourão, já na fase 
final de execução. O valor 
investido pelo município é de 
R$ 330 mil, em recursos do 
Contrato de Financiamento à 
Infraestrutura e Saneamento 
(Finisa). “Através dessa par-
ceria com o governo federal, 
operacionalizada pela Caixa 
Econômica, estamos reali-
zando uma série de obras 
em Umuarama, priorizando 
as áreas de saúde, educa-
ção e infraestrutura da sede 
e distritos, e Roberto Silveira 
foi contemplado com essas 

duas obras”, explicou o pre-
feito Celso Pozzobom.

No mesmo prédio da 
UBS, a Prefeitura está 
reservando um espaço des-
tinado à agência dos Cor-
reios que atende o distrito e 
a comunidade rural próxima. 
O secretário de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Proje-
tos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, lembra que 
o município economizou 
em torno de 20% no valor 
da obra, durante a licitação, 
devido à concorrência entre 
as empresas habilitadas.

Para o prefeito, os mora-
dores dos distritos merecem 
a mesma qualidade de aten-
dimento oferecida nos postos 
de saúde da sede. “Além da 
UBS de Roberto Silveira esta-
mos ampliando e reformando 
a de Serra dos Dourados e 
transformando a antiga cre-
che na nova UBS de Santa 
Eliza, que terá um prédio pra-
ticamente novo, e lá também 
haverá uma sala para os Cor-
reios”, informou. A nova UBS 
terá consultórios, sala de 
enfermagem e dos agentes 
de saúde, banheiros, recep-
ção, dependência adminis-
trativa e demais instalações.

ALÉM da construção da UBS, a Escola Municipal Benjamin Constant também 
passa por uma reforma completa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

“Santinho” virtual
O Facebook não perde 
tempo nem dinheiro. 
Diante da pandemia - com 
restrições de aglomerações, 
de circulação e indicativos 
de que as eleições no Brasil 
serão focadas nas redes 
sociais -, a plataforma já 
orienta usuários possíveis 
candidatos a pedirem 
autorização para veiculação 
de banners e anúncios 
político-eleitorais no portal, 
conforme a legislação 
permite. Vale lembrar 
que parte da vitória de 
Jair Bolsonaro em 2018 é 
atribuída às postagens em 
várias redes sociais - mas 
algumas delas, hoje, sob 
investigação da Justiça. 

Vai dar samba
Brasileiro se reinventa 
na crise. Aguardem: com 
experiência futura de 
Carnaval 2021 no meio 
do ano, a partir de 2022 
teremos a folia em fevereiro 
e julho. Há demanda forte. 

Falta o foguetório
A batalha político-
ideológica é tão latente que 
aliados de Bolsonaro vão 
inaugurar hoje outdoor de 
apoio ao presidente, em 
Vitória (ES), com sua foto e 
palavras de ordem. 

MERCADO
Casa-Gourmet 
O isolamento imposto pela 
covid-19 mudou o perfil 
do consumidor e demanda 
por imóveis residenciais. O 
portal Imovelweb constatou 
em pesquisa o aumento 
da busca por imóveis com 
varanda gourmet - cresceu 
163% em relação a junho 
do ano passado. 

Verde caseiro
Outro quesito muito 
requerido pelos compradores 
é a área verde. Comparando 
junho de 2020 ao mesmo 
mês passado, houve 

crescimento de 200% na 
busca. A opção por compra 
em alta também. Em março, 
41% dos usuários buscavam 
por imóveis à venda;  e em 
junho subiu para 55%. 

Pandemia trabalhista
Os motoboys, com 
trabalho de sobra, estão 
conseguindo vitórias na 
Justiça sobre vinculação 
trabalhista com os 
aplicativos. São muitas 
Brasil adentro. Numa 
recente, o TRT da 3ª 
Região (MG) reconheceu 
relação de emprego entre 
entregador e o iFood.

Vergonha Air
Uma ex-comissária de bordo 
ganhou ação de indenização 
no valor de R$ 15 mil. Ela 
foi demitida porque estava 
acima do peso, contrariando 
regras da companhia. A 
maldade pesou no malhete 
contra a empresa. Na 
sentença da juíza Yara Souto, 
da 8ª Vara do Trabalho de 
Guarulhos (SP), a magistrada 
lembrou que a lei proíbe 
essa discriminação para 
efeitos de emprego e 
promoção. O nome da aérea 
não foi divulgado. 

Cidadania
Seu Jorge vai cantar para 
uma enfermeira, numa 
homenagem que vai ao ar 
amanhã no intervalo do 
Altas Horas, da TV Globo. É 
uma iniciativa do Mercado 
Livre, batizada de “Frente a 
Frente: Um artista cantanto 
para um herói”, no qual 
artistas farão homenagens a 
um profissional da saúde na 
linha de frente contra a covid-
19. Será uma série de dez 
shows - três deles no Brasil.
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Samu é sanitizado após 
confirmação de covid-19

Depois que foram confirmados 
casos suspeitos do novo coronaví-
rus e ao menos um caso positivo 
da doença que atingiu servidores 
que atuam na unidade do Samu 
Noroeste em Umuarama, a sede 
foi submetida a sanitização. O tra-
balho foi realizado ontem (quinta-
-feira, 16) pela manhã.

De acordo com a coordenado-
ria do Ciuenp (Consorcio Intermu-
nicipal de Urgência e Emergência 
do Noroeste do Paraná) as provi-
dências de combate ao avanço da 
doença foram tomadas assim que 
houve a comunicação da confir-
mação da existência de covid-19 
entre os servidores.

“Depois da constatação de 
casos positivos na unidade de 
Umuarama, demos início aos pro-
tocolos e iniciamos os procedimen-
tos para a sanitização, que acon-
teceu pela às 10h30”, ressaltou a 
coordenadora Eliana Beraldo.

Além do processo de higieniza-
ção do prédio, equipamentos, veí-
culos e ambulâncias, alguns profis-
sionais também foram submetidos 
aos testes com a finalidade de 
verificar se foram acometidos pela 
doença. “Equipes que atuam em 
conjunto com os suspeitos e con-
firmados já foram submetidas aos 
exames. Se mais casos positivos 
forem encontrados, os servidores 
serão imediatamente afastados”. 
Aponta, reforçando que: “O mais 
impor tante é que os trabalhos 
continuam em andamento e não 
foram paralisados. Nem mesmo 
há previsão para isso”.

NOTA DA PRESIDÊNCIA
Em nota, o Presidente do Con-

sórcio, Almir de Almeida, informa 
que, desde que as autoridades 

Banco fechado
A Agência Prime do Bradesco de Umuarama não foi aberta ontem (16) pela 

manhã para atendimento ao público. A ordem da direção do banco é de que 
a paralisação possa se estender durante esta sexta-feira (17). As pessoas que 

procuraram a agência durante a manhã se depararam com um cartaz, explicando 
que o atendimento seria realizado na agência secundária, também situada em 

frente à Praça Santos Dumont, ao lado do restaurante Pedromiro. A determinação 
aconteceu, segundo o Sindicato dos Bancárias, após a verificação de que uma fun-

cionária da agência teria testado positivo para covid-19. A servidora foi afastada 
temporariamente do atendimento, a agência foi sanitizada e funcionários foram 
submetidos a exames. De acordo com o diretor de comunicação do sindicato dos 
bancários, Edilson José Gabriel, existe a probabilidade de que a agência secundá-
ria do Bradesco em Umuarama também venha a ser fechada para o atendimento 

ao público, pois existem ligações profissionais e de prováveis contatos entre os 
funcionários das duas unidades.

sanitárias passaram 
a orientar a sociedade 
em relação à forma de 
contenção e não propa-
gação da covid-19, tem 
orientado e solicitado 
aos seus servidores, 
assim como aos pacien-
tes atendidos pelo ser-
viço de urgência e emer-
gência, no que couber, 
todas as formas de pro-
filaxia possíveis deter-
minadas pelas autori-
dades sanitárias.

O presidente res-
salta também que os 
casos de confirmação 
de contaminação, se 
ocorridos com seus 
se r v ido res ,  es tão 
sendo devidamente 
comunicados ao poder 
competente, que é a 
Secretaria Municipal 
de Saúde.

COORDENADORIA 
do Samu afirma que 

unidade continua funcio-
nando normalmente

ALEX MIRANDA
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Caminhão com placas falsas de 
Umuarama usado no contrabando

Uma ação conjunta que envol-
veu a Polícia Federal, Força Tática 
da Polícia Militar e Base Integrada 
de Querência do Norte, culminou 
na apreensão de caminhões carre-
gados com cigarros contrabandea-
dos do Paraguai. Um dos veículos 
recolhidos apresentava emplaca-
mento falso de Umuarama.

De acordo com as informações 
dos policiais, a apreensão aconteceu 
durante a Operação Hórus, quando 
foram apreendidos dois caminhões 
carregados do produto. A aborda-
gem foi realizada na região do Porto 
Caiuá, em Naviraí, no Mato Grosso 
do Sul, na noite da quarta-feira (15), 
quando foram encontrados os veícu-
los em estado de abandono.

Na averiguação, os policias 
envolvidos constataram que em 
cada um dos caminhões, seriam 
transportadas mil caixas de cigar-
ros de marca estrangeira. Os 

‘Kit Cadeia’
Um investigador da delegacia 
de Polícia de Goioerê impediu 
que uma mochila com celulares, 
fumo e bebidas alcoólicas fosse 
entregue para as presas da 
cadeia pública por uma pessoa 
que pulou o muro. Durante a 
madrugada, o investigador viu o 
suspeito e deu voz de abordagem, 
em seguida efetuou um disparo 
de advertência, para o chão. O 
suspeito pulou novamente o muro 
e fugiu abandonando uma mochila 
com os materiais que pretendia 
entregar para as presas. Dentro 
estavam 11 telefones celulares, 
7 baterias, 6 carregadores, 18 
carteiras de cigarro, 8 garrafas de 
bebidas alcoólicas, 31 pacotes de 
fumo, além de isqueiros, papel de 
seda e outros objetos.

veículos com os cigarros foram 
encaminhados para a sede da 
Polícia Federal em Naviraí e, um 
dos caminhões que apresentava 

placas falsas de Umuarama, será 
periciado posteriormente, pois foi 
descoberto que deveria estar com 
emplacamento de Grajaú/MA.

VEÍCULOS apreendidos estavam carregados com cigarros paraguaios

DIVULGAÇÃO

Na manhã 
de ontem 
(quinta-
-feira, 16) 
patrulheiros 
rodoviários 
que atuam 
no Posto de 
fiscalização 
de Iporã, 
apreenderam 
diversos 
produtos 
contraban-

deados do Paraguai durante uma abordagem realizada na rodovia PR-323, em frente 
ao Posto de Fiscalização à beira da pista. Foram encontrados vários receptadores de 
sinais de TV e telefones celulares, que estavam no bagageiro de um ônibus de transporte 
coletivo de passageiros, que havia partido de Campo Grande/MS, tendo como destino 
Umuarama. Foram encontradas três caixas. O proprietário da mercadoria não foi identifi-
cado, pois se tratava de uma encomenda. Ainda assim os volumes foram apreendidos e 
encaminhados à Receita Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Índice de confiança
Após ter alcançado o menor patamar da série 
histórica no mês passado, o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (Icec), medido pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), registrou crescimento 
de 6,6% em julho, passando de 66,7 pontos para 
69,3 pontos.  Foi o primeiro avanço mensal do 
indicador em quatro meses, desde o início da 
pandemia do novo coronavírus.

Precaução
Em tempos de crise econômica, causada pela 
pandemia, os donos das micro e pequenas 
empresas estão, cada vez mais, buscando 
meios para manter ou retomar seus negócios. 
Uma das alternativas é o acesso ao crédito 
e o Sebrae mantém uma coletânea com 
mais de 170 linhas que podem ser usadas 
por esses empreendedores para vencer as 
dificuldades e prosseguir com investimentos. 
Porém, é importante adotar alguns cuidados 
ao procurar um empréstimo, seja ele em 
instituições financeiras privadas ou oficiais.

Pronampe
O alerta é feito por especialistas do setor. Um 
dos principais meios para os pequenos negócios 
obterem recursos é o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe). Apresenta oito 
meses de carência e pode ser adquirido em mais 
de um banco, desde que o valor do empréstimo 
não ultrapasse 30% do faturamento de 2019. O 
Sebrae oferece o aval por meio do Fampe, mas 
não atua como instituição financeira. Porém, dá 
toda a assistência ao empreendedor, desde a 
solicitação até a liquidação do crédito.

Zona Azul
A prefeitura realizará no dia 31 de agosto a 
licitação, na modalidade de concorrência, 
para concessão da exploração do 
estacionamento rotativo, para a melhoria da 
mobilidade urbana. A concessão contempla 
a implantação, operação e gestão da 
Zona Azul em formato digital, incluindo a 
distribuição de créditos, disponibilização 
de tecnologia aos munícipes através de 
aplicativo digital e a manutenção de todos 
os elementos do sistema operacional.

 Visita do governador
O governador Ratinho Junior conheceu 
nesta semana o frigorífico Levo Alimentos, 
inaugurado na semana passada, e destacou 
a geração de empregos no setor. O Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) e a empresa negociam um 
financiamento de R$ 30 milhões para 
investimentos dos produtores rurais na 
reforma e construção de aviários, que 
fornecerão matéria-prima para o frigorífico.

Modelo
A Levo Alimentos é um dos frigoríficos que 
segue todas as medidas de prevenção contra 
a Covid-19 recomendadas pela Secretaria de 
Estado da Saúde. Entre as medidas necessárias 
estão a adoção de um plano de contingência 
para prevenção, monitoramento e controle da 
transmissão do coronavírus, em articulação 
com a Vigilância Epidemiológica do município 
em que a planta industrial está instalada, e uso 
de equipamentos de proteção individual.

Pauta de interesse geral
O governador afirmou que a duplicação da 
PR-323 entre Paiçandu e Doutor Camargo, 
corredor de exportação de Umuarama, 
será concluída em dezembro. A intervenção 
na estrada tem uma extensão de 20,75 
quilômetros, com investimento de R$ 78,7 
milhões, e envolve um viaduto entre Água 
Boa e Doutor Camargo, uma trincheira, além 
de vias marginais em Paiçandu e Água Boa.

Melhor Hora Paraná
Uma solução criada pela Receita Estadual, com 
base na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas 
em farmácias e supermercados, permite 
que os consumidores paranaenses possam 
escolher os horários com menor fluxo de 
pessoas nos estabelecimentos e fazer suas 
compras com mais tranquilidade e segurança. 
O Melhor Hora Paraná está disponível para 
computadores e celulares Android e iOS no 
endereço http://www.melhorhora.pr.gov.br.

Transparência
O Instituto Paranaense de Compliance (Ipacom) 
está lançando uma carta aberta à classe política 

em defesa das boas práticas de transparência 
nos mandatos de prefeitos e vereadores que 
se iniciam em janeiro de 2021. Esta ação está 
sendo desenvolvida com apoio da Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do 
Paraná (Faciap) e será estendida às associações 
comerciais em todo o Estado.

Renegociação
O Plenário do Senado aprovou, em sessão 
remota deliberativa, proposta que permite 
ao governo federal parcelar os débitos fiscais 
das micro e pequenas empresas enquadradas 
no Simples Nacional. Poderão ser negociadas 
as dívidas com a União em fase de cobrança 
administrativa, já inscritas na dívida ativa e em 
cobrança judicial. O projeto também estende o 
prazo de adesão ao Simples para novas empresas 
em 2020. Elas terão 180 dias para fazer a adesão, 
a contar da data de abertura de cada empresa.

EAD e Covid
Com o aumento do número de casos 
de Covid-19, e, ao mesmo tempo, a 
preocupação dos empresários em manter 
suas operações e sustentar postos de 
trabalho, o LIDE Paraná, em parceria com o 
Instituto Mix de Profissões, está oferecendo 
de forma totalmente gratuita um curso EAD 
para que empresas e seus colaboradores 
possam entender os riscos e formas de se 
prevenir do contágio da Covid-19. O curso 
está disponível em https://bit.ly/30iT6uN.

120 dias
O decreto nº 10.422 prorrogou os prazos 
para celebrar os acordos de redução 
proporcional de jornada e de salário e 
de suspensão temporária do contrato 
de trabalho e para efetuar o pagamento 
dos benefícios emergenciais. Os acordos 
firmados entre empregador e empregados, 
tanto de redução quanto de suspensão de 
jornada de trabalho, poderão ser validados, 
no total, por 120 dias.

Soluções trabalhistas
De grande relevância a videoaula ‘Soluções 
Trabalhistas para Enfrentar a Crise’, com 
o juiz federal Marlos Melek. Colocações 
objetivas para que empresários, contadores, 
profissionais de RH, gestores e interessados 
em geral possam tomar decisões com 
segurança jurídica em um momento 
complexo. Entenda com propriedade as 
leis e os riscos trabalhistas conferindo o 
conteúdo no Youtube da Aciu - https://
youtu.be/zBcn0z02Oao.

“Liderança é baseada em imaginação, 
não dominação; em cooperação, não 
intimidação” -  William Arthur Ward

Excelente semana

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

Se busca uma vaga no mercado de trabalho, pode ter boas oportu-
nidades em entrevistas e entrega de currículo. O dia será animado 
para a sua vida amorosa, já à noite, a coisa está mais fracassada. 

Touro 21/04 a 20/05
Os astros vão favorecer seus ganhos, facilitar seus contatos e 
anunciam que novos negócios podem rolar. No trabalho, contará 
com seu lado versátil e caprichoso para colocar tudo em ordem 
nas suas tarefas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje não vai faltar talento para se destacar no trabalho, criativi-
dade para se livrar de zicas nem simpatia para derrubar qualquer 
obstáculo em suas relações. Você vai fazer sucesso com os 
colegas, a turma de casa e pode atrair vários gados para o 
seu rebanho, ao melhor estilo mamãe passou açúcar em mim. 

Câncer 21/06 a 21/07
O período é indicado para cuidar com mais carinho do seu corpo 
e do seu visual: aproveite para fazer limpeza de pele e invista um 
tempo a mais para preparar a sua própria comidinha saudável.

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
Dedique mais carinho aos seus famil iares e dê um 
pouco mais de atenção para quem estima. Na paquera, 
evite se abrir logo nas primeiras conversas ou tenha 
mais clareza nos papos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Passará ótima impressão já nos primeiros contatos, pode 
fazer novas amizades e cativar admiradores ao longo do 
dia. Também vai contar com mais sorte e pode se dar bem, 
inclusive em jogos e sorteios. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você não hesitará um minuto para cooperar e dar afeto às 
pessoas queridas, que devem retribuir à altura. No lado pro-
fissional, sua criatividade floresce e você pode ter um período 
muito produtivo. 

No trabalho, terá facilidade para atuar em equipe e batalhará 
com os colegas por interesses em comum. Assuntos que envol-
vam acordos e contratos podem ser resolvidos. Todavia, a noite 
reserva tensões por causa do atrito entre a Lua e Netuno, o que 
pode atrapalhar a paixão.

Hoje você contará com o apoio e incentivo de pessoas que 
admira e se afina para retomar um projeto ou colocar planos 
em ação. A interatividade estará em alta no trabalho e os con-
tatos com os colegas podem trazer gratas surpresas, revelando 
afinidades que até então você desconhecia. 

Lua e Vênus se unem no ponto mais alto do seu Horóscopo, 
fortalecendo suas ambições profissionais e financeiras. Se você 
está batalhando por emprego, pode receber uma dica quente 
de gente influente ou então transformar um bico em algo fixo. 

Em contato com pessoas e interesses de outras localidades, 
pode conhecer gente que tem tudo a ver com você e vai 
dar match real oficial. Pela manhã e à tarde, a sensação 
de gratidão te acompanhará e tudo o que fizer ou aprender 
será encarado como lucro. 

Hoje você vai contar com o incentivo de amigos leais, que 
estarão do seu lado para te apoiar em suas decisões. A 
vida amorosa vai esquentar e pode reservar surpresas 
durante o dia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

EJ
PURPURINA

FORMOLTAXI

LAUGENO
MIGCARMIM

CUPOMOCA
AARERROS
RDCONTASE
BATATAST

MOLENGOACE
NAUMOLHO

BAJULARIR
TAANONCE

CORETOALMA

SACERDOTES

Pó brilhan-
te usado
em ma-
quiagem

Em
pequena 
quantida-

de
Líquido

usado em 
embalsa-
mamento

Veículo
urbano de

aluguel

Caça da
força

aérea da
Rússia

A segunda
maior

cidade do
México

Forma
sincopada

de
"maior"

Cédula
que dá

direito a
brinde
Rio que
banha a

cidade de
Berna

Operação
como a
adição

Ingredien-
te básico
do pão
ázimo

Elogiar
para obter
vantagens

Rede, em
inglês

Tempero
do

macarrão

O talento
que vem
de berço

Quiosque
para

concertos
musicais

Euclides
da Cunha,
escritor

brasileiro

Objeto da
salvação
religiosa

Ministros
de cultos
religiosos

Onze, em
espanhol
Sufixo de
"rubor"

Ponto de
saque do

vôlei
Habito

Selênio
(símbolo)
Goma de
mascar

Unidade
da taba

Gafe
(bras.)

Equívocos
A ação da
proteína
fibrina

Ápice
Tonali-
dade do

vermelho

Dois tipos de propo-
sições filosóficas de

natureza oposta

Precede a sentença
(jur.)

Os partidos políticos
de pouca expressão

Diz-se da terra desa-
bitadaTermo-

plástico usado na fa-
bricação de CDs (pl.)

Indolente;
pregui-
çoso

Ir plantar
(?): parar
de impor-

tunar
alguém

3/ace — net. 4/once. 10/coagulante. 11/guadalajara. 14/policarbonatos. 16/axiomas e teoremas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Ouça os sons da natureza e sinta como seu corpo se sente 
diante do canto de um pássaro, o trovoar de um trovão, o 
borbulhar da chuva, o assovio do vento e o gritar do fogo. 
Cada som desses te ajuda a despertar para a tua natureza 

divina. ( Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 
que comemoram 

aniversário. . Nesta 
sexta ( 17)  vivas 

para Licia Gregório, José Jacinto de 
Almeida, Nilde Fuentes Romero, Tere-
zinha Fernandes Gomes Eckert, André 
Jorge de Oliveira , Basilio Sobrinho, 

Jamis Paulo Andrade da Silva, Claudio 
Pereira Brito e Adilson Preszlak dos 
Santos . No sábado (18) vivas para 
Jéferson Cravol Barbosa, Leonardo 

Destro Stevanelli, Maria Amélia Lisboa 
Dorigon, Maria Helena Gomes Santos, 
Nilza Maria Pegorer e Sandra Zorzi. No 
domingo  (19) vivas para Alessandro 

Otavio Yokohama, Vilma Barusso Cam-
panha e  Afonso Lepre.  Na segunda 
(20) parabéns para Jocelani Beatriz 
Forte , Fabio Augusto de Carvalho, 
Carlos Rodrigues Guedes e  Osvaldo 

Reina. . Da coluna: felicidades!

ZOOM
  LISA SILVEIRA no zoom da lente exclusiva de Luci Lemes para ilustrar o Dia do 

Rock, comemorado no último dia  (13) no mundo todo. A coluna faz um revival da 
expo  que ganhou holofotes no Old Rock Bar, em 2019. 

LUCI LEMES
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COBALT 1.4 LTZ ................................13/14 ...........PRATA ................. COMPLETO ........................................R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LT ...........................14/14 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT, COURO,  ...........R$ 48.900,00

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

EQUINOX LT ......................................18/18 ...........BRANCO ............. COMPLETO, AUT ........................... R$ 109.900,00

ONIX 1.4 LTZ......................................16/16 ...........PRETO ................. COMPLETO ........................................R$ 43.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ...............................17/18 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT ..............................R$ 56.900,00

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

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

Com o surgimento da pandemia 
do novo coronavírus, tem 
se vivenciado situações 
extraordinárias no cenário da 
saúde pública, que acabaram 
motivando várias normas sanitárias 
para fins de proteção do cidadão. 
Diante desta nova realidade, 
o curso de pós-graduação 
em Direito Administrativo e 
Municipal da Unipar de Francisco 
Beltrão, irá trabalhar com várias 
temáticas relacionadas a estas 
normas. O curso ainda está com 
inscrições abertas para a nova 
turma e os graduados em Direito 
podem se inscrever. De acordo 
com um dos coordenadores 
da especialização, professor 
Alexandre Magno, da noite para 
o dia tornou-se indispensável 
entender o significado de temos 
como quarentena, isolamento, 
restrição excepcional e 
temporária de locomoção de 
pessoas, determinações estas 
inseridas na Lei 13.979/2020, 
com regulamentação dada pela 
Portaria Interministerial nº 5 do 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, e portaria nº 356 do 

Ministério da Saúde, que reportam 
as medidas para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus – covid 
19. Os profissionais do Direito 
que já se inscreveram na pós-
graduação estão interagindo em 
grupo de aplicativo de conversas, 
com a oportunidade de assistir 
lives dos professores. Mais 
informações no (46) 3520-2800 
ou pelo e-mail alexandremagno@
prof.unipar.br.  

Pós-graduação vai abordar 
normas do Direito aplicadas à 
pandemia de coronavírus

Professor e procurador do 
Estado do Paraná, Helton 
Lustoza, que coordena a 

pós-graduação ao lado do 
colega Alexandre Magno

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 TALÃO DE NOTAS 
IKEDA & SUZUKI LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 09.312.847/0001-
59, estabelecido na Avenida 
Tiradentes, 1945-A,  Jardim 
Paraiso, CEP 87505-090, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu talão de notas 
nº 001 a 101. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

Detran-PR retorna 
parcialmente
aos serviços

Após uma pausa de 15 dias 
nos ser viços de biometria e 
provas teóricas e práticas, o 
Detran-PR autorizou ontem (16) 
o retorno de algumas atividades 
nas unidades do Estado. O aten-
dimento ao público será apenas 
para os serviços de agendamento 
de biometria e foto para primeira 
habilitação e, também, exames 
práticos e teóricos. Atividades 
com despachantes, clínicas cre-
denciadas e Centros de Forma-
ção de Condutores (CFC), devem 
voltar obedecendo os critérios de 
segurança e assepsia estabele-
cidos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Os Centros de 
Formação poderão retomar aulas 
técnico-teóricas pelas platafor-
mas de ensino remoto, devida-
mente homologadas pelo Detran, 
conforme deliberação do Contran 
e instrução normativa. As aulas 
práticas estão autorizadas, desde 
que elaboradas dentro de uma 
grade que atenda todos os requi-
sitos estabelecidos pelo Contran.



16  UNIPAR TRIBUNA HOJE NEWS, 17 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

‘Economia e mercado: o Brasil 
e o mundo pós-pandemia’ 
foi o tema ministrado pelo 

professor Claudemir de Souza; 
o professor Gelson Uecker falou 

sobre ‘Ações mercadológicas 
para tempos de pandemia 

e retomada econômica’ e a 
advogada Daniele Haurani, sobre 
‘Relações de trabalho em tempos 
de pandemia e crise econômica’; 

‘Economia 10, desperdício 
0: como gerenciar gastos da 

empresa’ foi o tema abordado 
pelo bacharel em Ciências 

Contábeis André Comunelo; e 
‘Gestão financeira para pequenas 

empresas’, pelo professor José 
Luiz Borsatto Júnior

Finanças e negócios

O ciclo de palestras foi 
ao vivo, mas os vídeos 

continuam disponíveis no 
canal da Unipar no YouTube, 

para quem quiser conferir

Em um momento em 
que a tecnologia se tornou 
imprescindível, enquanto veículo 
de comunicação e incorporação 
de novos modelos de negócio, 
a Universidade Paranaense 
– Unipar também aproveita 
desse mecanismo para difundir 
conhecimento, gratuitamente.

Foi o que fez no 1º Webinar 
da Unipar, direcionado a 
empresários de todo o país. 
Com o tema ‘Estratégias 
empresariais para a retomada 
no pós-crise’, o evento reuniu, 
virtualmente, palestrantes com 
formação e experiência na 
área organizacional, finanças, 
marketing e contabilidade.

Evento gratuito realizado pela coordenação de pós-graduação 
lato sensu motivou interação de professores e profissionais da 
área das ciências empresariais

Webinar da Unipar discute estratégias 
econômicas para o pós-crise

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

A programação incluiu seis temas 
emergentes, para refletir sobre o 
que é possível fazer para manter 
a saúde da empresa. Um deles, 
‘Gente, fator crítico de resultados 
em todos os tipos e tamanhos 
de empresas’, foi ministrado pela 
psicóloga Sônia Rossi, gerente de 
desenvolvimento humano na Gazin.

Ela abriu o Webinar enfatizando 
que gente sempre foi fator crítico 
de sucesso e que é preciso olhar 
para a qualidade da equipe. 
Para ela, a covid-19 só acelerou 
processos: “O empresário terá 
que olhar para a sua empresa e 
questionar como tem feito a gestão 
de pessoas e o quanto se preocupa 
em levar a empresa para o futuro”.

... e o 
professor 
José Luiz, em 
Umuarama: 
conexão 
assertiva e 
valorosa para 
empresários 
que precisam 
de apoio 
na área de 
gestão

Professor Gelson, em Cascavel...
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