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Decreto autoriza jogos de futsal 
e estabelece regras para lives

A Prefeitura de Umuarama editou ontem novo decreto municipal que altera normas de con-
duta para a realização de transmissões ao vivo por redes sociais (lives), estabelecendo, 
entre outros pontos, a quantidade de público nos ambientes, e autoriza a realização de 

jogos e treinamentos de futebol de salão profissional, bem como o uso de espaços públi-
cos para esse fim, desde que seguidas as regras de enfrentamento à covid-19.  l Pág. 4

MP coloca Umuarama 
em destaque em 
transparência no 
combate à covid-19 

Governo federal 
promete investimento 
de R$ 702 milhões na 
Saúde do Paraná

Cidade imunizada
 Em dois dias da Campanha de Vacinação contra Influenza em Umuarama, equipes 
da Secretaria de Saúde aplicaram 1.050 doses. A primeira etapa foi na quarta-feira 

à noite, na Feira do Produtor, e ontem, numa tenda montada atrás da prefeitura, 
foram aplicadas vacinas também no sistema drive thru. Novas ações serão desenvol-

vidas e a meta é imunizar 90% da população. l Pág. 5
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Falsidade ideológica
O Ministério Público de São Paulo denunciou ontem (23) o 
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), por 
falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro 
pelo recebimento de mais de R$ 10 milhões em doações não 
contabilizadas da Odebrecht. A denúncia foi feita após força-
tarefa do MP paulista com a PF na operação Lava Jato, que 
investiga as doações da empreiteira no âmbito eleitoral.

Impeachment
O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
Julio Garcia (PSD), aceitou um dos cinco pedidos de 
impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL) e a 
vice-governadora Daniela Reinehr (PSL) que tramitam na 
Casa. A acusação é de suposto crime de responsabilidade. 
O pedido aceito foi elaborado pelo defensor público 
Ralf Zimmer Junior. O crime se refere à concessão de 
aumento salarial aos procuradores do Estado por “decisão 
administrativa”. O presidente da Alesc seguiu o parecer 
favorável da Procuradoria da Alesc a este pedido. Outros 
três tiveram parecer contrário e o quinto segue em análise.

Fora da liderança
Após votar contra o Fundeb, a deputada Bia Kicis (PSL-
DF) foi retirada pelo presidente Jair Bolsonaro, da função 
de vice-líder do governo no Congresso. Governistas 
contam que o presidente ficou incomodado, pois os 
votos contrários, de políticos tão próximos, alimentaram 
discurso da oposição de que sua intenção não era aprovar 
o texto tal como foi aprovado. De fato, o Executivo 
apresentou texto diferente da versão aprovada, mas foi 
vencido nas negociações.

Valores
A assessoria de Alckmin 
disse, em nota que “por 
meio de sua defesa, lamenta 
a denúncia oferecida, 
pois jamais foi procurado 
pelas autoridades para 
se manifestar a respeito 
dos fatos. As apressadas 
conclusões do inquérito são 
infundadas e não encontram 
suporte nos fatos”. O 
Diretório Estadual do PSDB-
SP disse que “reitera sua 
confiança na idoneidade do 
ex-governador” e que no fim 
do processo os fatos serão 
esclarecidos. De acordo com 
a denúncia, Alckmin recebeu 
R$ 2 milhões da Odebrecht 
na campanha ao Palácio dos 
Bandeirantes em 2010 e R$ 
9,3 milhões quando disputou 
a reeleição, em 2014.

Era esperado
O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta admitiu 
ontem (23) que pode ser 
candidato a presidente 
em 2022. “Vou estar em 
praça pública lutando por 
algo em que eu acredito. 
Se o Democratas acreditar 
na mesma coisa, vou. Se 
não, vou procurar meu 
caminho. Eu vou achar o 
caminho. Mas eu participarei 
ativamente das eleições”, 
afirma. Quando questionado 
se participaria como 
candidato à Presidência, ele 
respondeu: “A presidente, a 
vice-presidente”, lembrou, 
no entanto, que há 
possibilidade de se concorrer 
a governador, ou senador, 
descartando entrar no pleito 
para deputado federal.
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MP recorre à Justiça para obrigar o 
Paraná a manter rigor na quarentena

O Ministério Público do Paraná 
entrou com recurso ontem (quinta-
-feira, 23) contestando decisão judicial 
que manteve o afrouxamento de medi-
das restritivas de combate ao corona-
vírus no estado. O afrouxamento foi 
permitido por decreto assinado pelo 
governador Ratinho Jr. na última ter-
ça-feira (21) e por medidas anterio-
res de flexibilização.

As medidas de flexibilização, argu-
menta o MP, contribuíram para o fun-
cionamento generalizado de atividades 
não essenciais no estado. O recurso 
foi assinado pelos promotores de 
Justiça responsáveis pela área de 
Proteção à Saúde Pública nas qua-
tro macrorregiões do Paraná (Leste, 
Oeste, Norte e Noroeste).

Os promotores destacam que entra-
ram com o recurso em decorrência do 
constante aumento de casos diagnos-
ticados e de óbitos por covid-19, da 
aproximação do esgotamento da capa-
cidade instalada da rede de saúde em 
determinadas regiões do estado, bem 
como em razão do reconhecimento de 
que determinados medicamentos para 
manter pacientes internados em UTI 
estão prestes a acabar. Por fim, argu-
mentam que, apesar do agravamento 
do quadro, o índice de isolamento 
social tem sido cada vez menor.

A ação civil pública foi ajuizada no 
dia 29 de junho. Nela, além da inva-
lidação das normativas que afrouxa-
ram as regras de isolamento social, o 
MPPR requer que o Estado do Paraná 
se abstenha de adotar novas medidas 
que tenham o mesmo propósito sem 

Novo recurso
Em primeira análise, a Justiça não 
atendeu os requerimentos do MPPR, 
sustentado que o Decreto Estadual 
4.942/20 contemplava boa parte dos 
pedidos. Porém, o decreto não teve 
seu período de validade ampliado 
pelo Estado, o que fez com que os 
promotores de Justiça reiterassem os 
pleitos em 16 de julho. Novamente, 
não houve provimento dos pleitos e 
por isso novo recurso foi interposto.

prévia apresentação de justificativa 
técnica fundamentada em evidências 
científicas e em orientações da OMS 
e do Ministério da Saúde.

RESTRIÇÕES MAIS SEVERAS
Solicita ainda que, em função do 

agravamento do quadro de contami-
nação e do número de mortes decor-
rentes da covid-19, o Paraná adote 
medidas compatíveis com a gravidade 
do atual cenário, entre elas restrições 

mais severas, sobretudo nas regiões 
que apresentam quadros mais preo-
cupantes. Tal requerimento considera 
também o período do inverno, quando 
as síndromes respiratórias agudas se 
tornam mais frequentes, impactando 
as redes pública e privada de saúde. O 
MPPR justifica a urgência em se adotar 
tais medidas para evitar mais vítimas 
e também para prevenir o colapso do 
sistema de saúde.

O Centrão deve assumir a liderança do 
governo Bolsonaro na Câmara e ficar com o 
comando do Ministério da Saúde. Isso porque 
o presidente está irritado com as traições 
do PSL. Na terça-feira (21), seis deputa-
dos bolsonaristas do PSL votaram contra o 
Fundeb, mesmo com a mudança de posição do 
governo. Ficou a impressão de que o governo 
saiu derrotado. Com a saída de Bia Kics da 
liderança, Bolsonaro avalia nomear o paranaense 
Ricardo Barros (PP). A intenção do presi-
dente é repetir o modelo adotado no Senado 
Federal, onde a liderança é exercida por uma 
sigla do Centrão, o MDB. A ideia é que o 
comando da liderança do governo sirva também 
como uma espécie de “test-drive” para Ricardo 

Barros, que pode até o fim do ano ser deslocado para um cargo na Esplanada dos Ministérios.

DIVULGAÇÃO

A ação civil pública pede a invalidação das normativas que afrouxaram as regras de isolamento social
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Relator da PEC
O senador paranaense 
Flávio Arns (Rede) foi 
designado relator para 
a PEC do novo Fundeb. 
A proposta aprovada na 
Câmara dos Deputados 
torna o fundo permanente 
e amplia gradativamente 
a participação da União, 
passando dos atuais 10% 
para 23% a partir de 2026. 
“A PEC foi muito bem 
recebida no Senado. É 
fruto de um amplo debate 
na comissão especial a 
fim de afinar o texto da 
Câmara dos Deputados e 
chegou redondo. O mais 
bonito foi o consenso na 
votação”, disse Arns.

Mobilização
O deputado Aliel Machado 
(PSB) destacou a aprovação 
do Fundeb permanente. 
“É uma grande vitória. O 
Fundo é de fundamental 
importância para o futuro 
do país. A mobilização da 
sociedade e das entidades 
que defendem a educação 
foi determinante para a 
aprovação na Câmara. 
Agora precisamos 
acompanhar a votação no 
Senado”, alertou.

Gralha Confere
O TRE lançou o portal 
Gralha Confere para 
combater fake news 
durante as eleições 
municipais. O portal vai 
responder dúvidas de 
eleitores via Whatsapp 
e postar as questões. 
“Nada melhor do que para 
combater a desinformação 
do que com a informação 
correta”, disse o presidente 
do TRE, Tito Campos.

Barros, o cara
O presidente Jair Bolsonaro 
sinalizou a aliados que deve 
escolher o deputado Ricardo 

Barros (PP-PR) para ser líder 
do Governo na Câmara, mas 
ainda não definiu data para 
o anúncio da decisão. O 
deputado já exerce a função 
de vice-líder no Congresso.

Mais um pouco
A MP que destina R$ 16 
bilhões para reforçar os 
fundos de participação dos 
estados e dos municípios 
(FPE e FPM) foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados. 
O texto aprovado estende 
o repasse até o mês de 
novembro. Inicialmente, a 
MP previa o complemento 
nas parcelas dos fundos 
apenas no período de abril a 
junho. O recurso é um apoio 
às perdas na arrecadação 
em função da pandemia de 
covid-19. A matéria seguiu 
ao Senado.

Críticas respeitosas
Com representação no 
CNMP por criticar no 
Twitter a decisão do 
presidente do STF, Dias 
Toffoli, de suspender a 
realização de busca e 
apreensão no gabinete 
do senador José Serra 
(PSDB-SP), o procurador 
Deltan Dallagnol se 
defendeu. Disse que 
os comentários foram 
“críticas respeitosas” para 
contribuir com o “debate 
democrático de ideias”.

Críticas II
No Twitter, Deltan disse 
que “trata-se de solução 
casuística que está 
equivocada juridicamente e 
que, independentemente de 
sua motivação, a qual não 
se questiona, tem por efeito 
dificultar a investigação de 
poderosos contra quem pesam 
evidências de crimes”. Esse 
é o 19º procedimento a 
que Dallagnol responde 
no CNMP.

Regras para
Lives e Futsal

A Prefeitura de Umua-
rama editou ontem (23), 
o decreto munic ipal 
195/2020, que altera 
alguns pontos do decreto 
nº 082/2020. A publica-
ção estabelece regras para 
apresentações artísticas 
(as chamadas “live”) e 
autoriza jogos e treinamen-
tos de futebol de salão 
profissional, bem como o 
uso de espaços públicos 
para este fim, desde que 
seguidas as regras de 
enfrentamento à covid-19.

Livrarias e papelarias 
poderão abrir até as 19h de 
segunda a sexta-feira e até 
as 18h aos sábados, não 
podendo atender aos domin-
gos. Permite o consumo de 
alimentos e bebidas nas 
feiras e suas imediações, 
devendo fornecedores e 
consumidores observarem 
as medidas de prevenção. 
Segue proibido o funciona-
mento de estabelecimentos 
voltados ao lazer, à cultura 
e à recreação que causem 
aglomeração de pessoas, 
inclusive os clubes recreati-
vos, playgrounds e saunas, 
e para o funcionamento dos 
pesqueiros, os pescadores 
devem utilizar materiais 
próprios, sem compartilha-
mento, e os restaurantes 
devem observar as restri-
ções do decreto 082.

As “lives” estão libe-
radas sem a presença de 
público no local do evento 
e, se for ambiente comer-
cial, industrial, deverá per-
manecer fechado. O limite 
é de 15 pessoas, incluindo 
ar tistas e produção; é 

obrigatória a aprovação de 
plano de contingenciamento 
unto a Vigilância Sanitá-
ria com no mínimo uma 
semana de antecedência ao 
evento, junto com listagem 
de nomes e CPFs de artis-
tas e organizadores. Não 
será permitido consumo 
de bebidas pelos artistas e 
organizadores; todos deve-
rão utilizar álcool 70% ou 
outro higienizador com fre-
quência e máscaras (salvo 
cantores, backing vocals, 
instrumentistas de sopro); 
não poderá haver aglome-
ração e a “live” deve ser 
encerrada às 22h.

O não cumprimento 
dessas medidas sujeitará 
o infrator ao pagamento de 
multa no valor de R$ 1 mil 
(organizador do evento ou 
proprietário do estabeleci-
mento onde ele ocorrer) e 
de R$ 150,00 às demais 
pessoas da equipe.

ESPORTE
O decreto 195/2020 

também autoriza jogos e 
treinamentos de Futsal pro-
fissional, bem como o uso de 
espaços públicos para este 
fim, desde que observadas 
as regras de enfrentamento 
à covid-19 constantes na 
versão 07/2020 do “Proto-
colo de Jogo”, expedido pela 
Federação Paranaense de 
Futebol em julho de 2020. 
As demais modalidades de 
jogos esportivos continuam 
proibidas, inclusive nas 
áreas comuns dos condo-
mínios. O decreto entra em 
vigor nesta sexta-feira, 24, 
com a publicação no diário 
oficial do Município.
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Mais de 1000 vacinas contra a 
influenza aplicadas em dois dias

Em apenas dois dias em Umua-
rama, equipes da Secretaria de 
Saúde aplicaram mais de 1000 
vacinas contra a gripe influenza. A 
primeira etapa aconteceu na tarde e 
noite da quarta-feira (22) na Feira do 
Produtor, onde as pessoas que não 
haviam sido imunizadas, depois de 
abordadas, receberam a dose.

A segunda etapa aconteceu 
durante a manhã e parte da tarde de 
ontem, numa tenda montada na cal-
çada, nos fundos da Prefeitura Munici-
pal. Com o apoio da Guarda Municipal, 
a vacinação foi realizada em pedestres 
e também em pessoas que chegavam 
em seus carros. A fila de veículos deu 
volta no quarteirão.

Enquanto uma servidora fazia 
o cadastro das pessoas a serem 
imunizadas, três enfermeiras pre-
paravam as doses e aplicavam em 
pessoas de todas as idades.

“A ações foi desenvolvida para 
atender a população que ainda 
não se vacinou, independente de 
pertencer aos grupos prioritários”, 
disse a enfermeira Jaquelini Bor-
toli, ressaltando que foram aplica-
das entre quarta (22) e quinta (23), 
1050 doses da vacina.

Ontem, existe o estudo de uma 
previsão da extensão da campanha 
com uma ação hoje (24), durante a 
manhã, na avenida Paraná, Praça 
Arthur Thomas, no sistema drivetrhru, 
mas também vacinando pedestres.

O diretor da Atenção Primária, 
Elizeu Ampessan relata que as vaci-
nas que sobraram nos postos foram 
recolhidas e serão utilizadas nas pró-
ximas ações centralizadas. “Nesta 
quinta-feira as equipes aplicaram 
mais de 1000 doses da vacina con-
tra a gripe no drivethru, um resultado 
bem expressivo”, disse.

SISTEMA drivetrhru 
e vacinação contra a 
influenza de pedestres 
levou a aplicação de 
mais de 1000 doses em 
dois dias

ALEX MIRANDA

O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, 
afirmou que o Paraná está entrando em situação 
de calamidade para a falta de medicamentos para 
entubação de pacientes com covid-19. “Temos 
estoques de medicamento para três, quatro dias. 
O Ministério da Saúde está fazendo compra 
grande no exterior. Devemos entrar nesta compra. 
Mas a situação é muito grave. Nós conseguimos 
leitos, equipamentos, ventiladores, mas temos 
dificuldade quanto aos profissionais de saúde 
e estamos em uma crise crônica de falta de 
medicamentos para sedação”, Beto Preto 
ressalta que o estoque previsto para durar seis 
meses foi consumido em 35 dias.

DIVULGAÇÃO
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Lei de Emergência Cultural 
socorre artistas de Umuarama

O governo federal dis-
ponibilizou R$ 3 bilhões 
para socorrer profis-
sionais e organizações 
culturais que perderam 
renda em razão da pan-
demia de coronavírus 
em todo o país, por meio 
da Lei Aldir Blanc (Lei nº 
14.017/2020). O auxílio 
também contemplará 
Estados e Municípios 
para gestão de espa-
ços culturais e ofer tará, 
ainda, linhas de crédito 
para micro e pequenas 
empresas do seto r 
cultural.

Estados e Municípios 
devem lançar editais para 
o atendimento destes 

Mais 11 casos de covid-19 positivos

profissionais e organiza-
ções culturais, em con-
sonância com a Lei Aldir 
Blanc, e o cadastro do 
artista ou da organização 
será obrigatório. 

Como ainda não há 
definição sobre como 
será este cadastra-
mento, a Fundação Cul-
tural de Umuarama fará 
um levantamento dos 
artistas e entidades cul-
turais do município por 
meio de um cadastro 
ar tístico que deverá ser 
baixado no site da Pre-
feitura umuarama.pr.gov.
br, preenchido e depois 
encaminhado exclusiva-
mente por e-mail para 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde anunciou 
ontem o surgimento de 
mais 11 casos positivos 
de covid-19 em Umua-
rama. O número de pes-
soas acometidas pela 
doença subiu para 543. 

Os novos casos são de 
seis homens com idades 
de 16, 19, 37, 42, 52 e 
77 anos e cinco mulhe-
res, com idades de 27, 
35, 38, 38 e 51 anos.

Há oito pacientes 
internados (seis em 

enfermaria e dois em 
UTI), 329 pessoas estão 
em isolamento domici-
liar, 197 se recupera-
ram e nove morreram. 
Os suspeitos agora são 
894, dos quais 891 
estão isolados e três 
hospitalizados (dois em 
enfermaria e um em 

UTI). Das 2.895 notifi-
cações até o momento, 
1.458 suspeitas foram 
descar tadas. A ocupa-
ção de leitos por pacien-
tes de Umuarama e 
região com suspeita ou 
confirmação de coronaví-
rus manteve-se estável, 
com 80% das UTIs.

a Fundação Cultural no 
endereço eletrônico fun-
dacaocultural@umua-
rama.pr.gov.br.

Os artistas do municí-
pio devem ficar atentos 
a outras plataformas 
para assegurar sua par-
ticipação nos editais 
que serão lançados pelo 
governo federal, para 
evitar transtornos ou até 
mesmo o risco de não 
ter acesso a esse auxílio 
emergencial.

O cadastro é requi-
s i to essencial  para 
solicitações de auxí-
lio embasadas na Lei 
Aldir Blanc. “É muito 
impor tante que todos 

os ar tistas, entidades 
e agentes culturais do 
município também rea-
lizem o Cadastro Esta-
dual no site sisprofice.
pr.gov.br.

RECURSOS
Os recursos serão 

administrados por Esta-
dos e municípios e os 
ar tistas devem ficar 
atentos, pois o governo 
federal ainda não divul-
gou a regulamentação 
referente aos cadastros. 
Divulgaremos as infor-
mações assim que hou-
ver novidades”, disse 
a diretora da Fundação 
Cultural de Umuarama, 
Vera Lúcia Borges.

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
21/6 a 21/7 0,5000 0,1303 0,0000
22/6 a 22/7 0,5000 0,1303 0,0000
23/6 a 23/7 0,5000 0,1303 0,0000
24/6 a 24/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,08% 22,57 
ItauUnibanco PN -2,11% 26,50 
Cogna ON -6,82% 8,75 
Viavarejo ON -7,00% 19,80 
Tim Part. ON -8,43% 14,77 
Cielo ON -5,43% 5,22

IBOVESPA: -1,91% 102.293 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 106,86
Libra est. 0,78
Euro 0,86
Peso arg. 71,84

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,9% 5,2120 5,2130 -4,2%
PTAX  (BC) +1,0% 5,1641 5,1647 -5,7%
PARALELO +2,0% 4,9100 5,4800 -4,5%
TURISMO +2,1% 4,9100 5,4600 -4,5%
EURO +1,4% 6,0007 6,0034 -2,4%

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 23/07

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 6,59
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.348,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/07

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 23/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,00 1,4% 3,9%
SOJA Paranaguá 114,00 0,9% 4,6%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 0,0%

SOJA 906,25 7,00 3,9%
FARELO 290,40 3,80 0,7%
MILHO 328,00 0,50 -0,3%
TRIGO 529,50 -5,00 7,8%

SOJA 99,29 0,0% 2,5%
MILHO 41,22 -0,4% 4,2%
TRIGO 58,21 0,0% 0,8%
BOI GORDO 211,60 -0,2% 5,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/07 PR DIA 30d.

Em 23/07 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)



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 24 DE JULHO DE 2020

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Transparência 
na covid-19

O MP destaca Umua-
rama entre as seis cidades 
paranaenses com 100% de 
transparência nas ações 
realizadas no enfrenta-
mento à pandemia de 
covid-19, ocupando a 4ª 
posição e ficando atrás 
apenas de Campo Mou-
rão (1º), Cascavel (2º) e 
Nova Santa Rosa (3º).

O ranking analisa os 
aspectos formais e avalia 
se os municípios estão 
cumprindo a lei e divulgando 
de forma adequada as infor-
mações sobre o combate à 
pandemia em seus portais.

As posições são defini-
das a partir da avaliação 
de pontos como o funcio-
namento do Sistema Ele-
trônico do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão (e-SIC) 
e a publicação de boletins 
e de legislações municipais 
relacionados à Covid-19.

De acordo com o 
MP, os municípios do 
Paraná já investiram R$ 
211.166.403,33 em aqui-
sições e ações de enfren-
tamento (gastos gerais). 
Dos 399 municípios 
paranaenses, apenas 50 
(12,5%) apresentam infor-
mações adequadas quanto 
à gestão dos recursos 

Ferramenta popular
O procurador-geral de Justiça Gilberto Giacoia afirma, 

em nota que com esta ferramenta a sociedade pode atuar 
no controle das prestações de contas de suas prefeituras e, a 
partir disso, cobrar dos seus gestores mais transparência no 
gerenciamento dos recursos públicos. “Também os agentes 
do Ministério Público podem utilizar as informações na con-
dução de ações ligadas à pandemia, notadamente na área 

do patrimônio público”, avalia o procurador.

públicos relacionados à 
pandemia do coronavírus.

O levantamento foi feito 
pelo MP a partir do Centro 
de Apoio Técnico à Execu-
ção (CAEx), que avalia os 
Portais de Transparência 
das prefeituras quanto à 
publicização dos gastos 
ligados à Covid-19. Essa e 
outras informações podem 
ser acessadas pela popu-
lação em um novo banco 
de dados incluído na fer-
ramenta Data Covid-19, 
voltado especificamente 
à transparência nos gas-
tos municipais.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, essa posição é 
resultado da transparência 
com que as contas públicas 
de Umuarama são tratadas 
pela administração muni-
cipal, no geral, e especial-
mente na área de saúde. “A 
pandemia pegou todo mundo 
sem sobreaviso e as ações 
foram acontecendo conforme 
o problema foi mostrando as 
suas dimensões. Mas todas 
as ações que realizamos 
tiveram a devida prestação 
de contas e, com isso, obti-
vemos o reconhecimento 
do Ministério Público do 
Paraná, que pode ser con-
ferido no ranking”.

É o Cara!
Antonio Paulo Vogel de 
Medeiros é um homem 
suprapartidário no Poder. Já foi 
secretário adjunto de Finanças 
de Fernando Haddad (PT) na 
Prefeitura de São Paulo. Depois 
secretário de Administração do 
governador do Distrito Federal 
Rodrigo Rollemberg (PSB) e 
também assessor especial 
do ministro da Fazenda 
Joaquim Levy, no Governo 
da presidente Dilma Rousseff 
(PT). Agora será Assessor 
Especial da Assessoria Especial 
da Casa Civil da Presidência e 
despachará diretamente com 
o ministro general Braga Neto. 
É o que informa a Portaria nº 
369, da pasta.

e-título
O TSE prepara campanha forte 
para o relançamento do app 
e-título, a fim de familiarizar o 
cidadão com os serviços on-line 
que vão garantir o fim de muita 
burocracia futura. Pelo app, o 
cidadão já pode até se cadastrar 
como mesário voluntário.

Olho no saldo
Um consórcio de bancões 
privados está de olho na 
privatização do Banco do 
Brasil. Querem a BB DTVM, que 
administra mais de trilhão de 
reais em ativos - e no pacote 
a Previ, o fundo bilionário dos 
funcionários, que investe em 
diferentes setores.

MERCADO
Corona market
As fabricantes de produtos 
de higiene começam a 
diversificar oferta diante da 
realidade do coronavírus. 
A Rexona, famosa pelos 
desodorantes, acaba de 
lançar sabonetes em barra 
e líquido que, garante, têm 
eficácia contra o vírus. Além 
de gel higienizante.

Cuidado, cliente!
As Lojas Riachuelo nos 
shoppings de Brasília foram 
à Justiça para derrubar 
a obrigação de testar 
funcionários, quinzenalmente, 

em exames para detecção de 
coronavírus. Mas se deram 
mal. A juíza Júnia Martinelli, 
da 20ª Vara do Trabalho do DF, 
negou mandado de segurança 
contra decreto do GDF.

Na pista
Entrou no circuito um grupo 
suprapartidário de políticos 
para tentar reverter, no 
papo, a decisão da Renault 
de demitir 747 funcionários 
na fábrica do Paraná.

Na garagem
Em nota à Coluna, a Renault 
do Brasil informa “que, desde 
o início da pandemia, aplicou 
soluções de flexibilidade 
como férias coletivas e a 
MP936 para o enfrentamento 
da crise da covid-19”. 
Justifica a demissão com “o 
agravamento da situação, 
queda das vendas em 47% 
no 1º semestre e a falta de 
perspectiva de retomada do 
mercado”.

Memorial em cores
Um empresário de Brasília, 
fã do saudoso ilustrador e 
apresentador de TV Daniel 
Azulay, arrematou em leilão 
um porta-lápis do artista - com 
13 unidades. Vai guardar a 
as famosas ferramentas de 
trabalho de Azulay numa caixa 
de acrílico em homenagem.

Carteirinha
O advogado Klaus Stenius, 
que teve a carteirinha 
suspensa pela OAB-DF, 
reclama que a decisão 
“é absurda e decorreu 
de grosseiro equívoco do 
órgão disciplinar”. Ele é 
suspeito de não repassar 
ganhos de indenização a 
clientes, mas se defende sobre 
uma ação: “O Poder Judiciário 
já enfrentou o mesmo tema e 
rechaçou essa acusação”.
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De Umuarama para o Brasil
Operando dentro do cronograma, 
o frigorífico da Plusval Agroavícola 
abastecerá a mesa de muita gente e já 
marca forte presença na mídia regional 
e nacional divulgando a marca Levo 
Alimentos. Um carinho especial com 
a sede é o slogan “de Umuarama 
para a mesa brasileira”, reforçado 
pela hashtag “o amor aproxima”, que 
convida à reflexão neste conturbado 
período pandêmico.

Índice de confiança
A confiança dos empresários 
paranaenses voltou a crescer, após três 
meses de queda. O Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (ICEC), 
apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR), teve crescimento de 
7,0% na variação mensal, marcando 
75,2 pontos neste mês. Em junho o 
indicador ficou em 70,2 pontos.

Expectativas
Dentre os fatores avaliados para 
composição do indicador, o responsável 
pelo aumento do ICEC foi o Índice 
de Expectativas do Empresário do 
Comércio (IEEC), que registrou alta 
de 18,2% na comparação com junho, 
ao passar de 96,8 pontos para 114,4 
pontos agora em julho. Esse aumento 
evidencia que os empresários têm 
esperança de que as coisas devem 
melhorar no cenário pós-pandemia.

Descompromissados
A Agência do Trabalhador tem 
disponibilizado centenas de vagas de 
empregos nas mais diversas áreas. 

Para marcar atendimento, consultar as 
vagas e ser encaminhado o interessado 
deve agendar data e horário no site 
www.justica.pr.gov.br. A medida é uma 
das ações preventivas impostas pelo 
combate à pandemia de coronavírus. 
Porém, muitos agendamentos não estão 
sendo respeitados. O usuário marca data 
e horário, mas não comparece para o 
atendimento e, com isso, prejudica outras 
pessoas que estão à procura de emprego.

Prejuízo
O problema se repete para quem quer 
dar entrada no seguro-desemprego. 
Com isso, outras pessoas que precisam 
ser atendidas não conseguem agendar 
ou têm de esperar mais tempo, por 
conta da limitação de horários (são 
cerca de 100 vagas por dia e 30 para 
cadastro do seguro-desemprego), que 
esgotam rapidamente.

Cenário difícil
Pacientes positivos para Covid-
19 desrespeitando o isolamento, 
aglomerações em festas residenciais e 
pessoas sem máscara em fila de lotérica 
estão entre as denúncias de situações 
de desrespeito às medidas preventivas 
adotadas por conta da pandemia, coibidas 
em centenas de ações recentes com a 
participação da Guarda Municipal.

Rigor contínuo
São visitados bares, mercearias, 
conveniências, casas de carne, igrejas e 
outros locais, sempre com o reforço de 
orientações. Alguns estabelecimentos 
acabam autuados. Apesar da ampla 
divulgação, fiscalizações ainda flagram 
muitos cidadãos descumprindo as 
normas e colocando a própria saúde 
em risco, bem como a de terceiros 
(familiares e amigos).

Agências fecham
Duas agências bancárias de Umuarama 
retomarão o atendimento ao público 
apenas na próxima segunda-feira (27), 
por conta de protocolos de higienização 
e testagem após casos de colaboradores 
infectados pela Covid-19. São elas a 
unidade 2 do Bradesco (praça Santos 
Dumont) e a unidade do Santander da 
avenida Paraná.

Um novo futuro
A Universidade Paranaense (Unipar) 
convida para a webnar (videoconferência) 
Criando um Novo Futuro, com Alexandre 
Campos, CEO Google for Education no 
Brasil.  Será na próxima quinta (30), 
às 20h, pelo Youtube. Os interessados 
podem efetivar inscrições até o dia do 
evento. O link de acesso é https://youtu.
be/ur6hAnS-3hI.

Evocando superpoderes
Automotivação, tolerância à frustração 
e flexibilidade mental. Superpoderes 
para enfrentar os desafios que serão 
explanados durante uma live especial 
da Supera na próxima segunda-feira 
(27), às 19h27. O conteúdo, gratuito, 
será ministrado por Suellen dos Anjos 
(neuroeducadora e gestora) e Jackson 
Fuck (diretor franqueado). Acesso 
exclusivo pelo Zoom: https://zoom.us/.

Dicas preciosas
Os organizadores ressaltam estamos em 
um momento incrível para participar e 
descobrir como desenvolver habilidades 
importantes e conquistar objetivos, 
através de exercícios que irão estimular o 
cérebro a trabalhar com a capacidade de 
ser mais flexível na maneira de pensar, de 
superar momentos de frustração, manter 
o foco e a disciplina. Imperdível.

“A gente não dá conta de aprender tudo 
nesta vida. Por isso, não coloco nenhum 
limite: ‘Isso sim, isso não’. Se alguém me 
convida, eu vou. Ajuda na hora de cobrar 
resultados. Quer ser importante? Faças 
as coisas menos importantes” -  Chieko 
Aoki, fundadora e presidente da Blue 
Tree Hotels, apontada pela Forbes como 
uma das empresárias mais influentes da 
América Latina nas últimas décadas

Excelente semana

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

Boa fase para se aconselhar com gente experiente e estreitar os 
contatos com pessoas influentes, pois podem te abrir caminhos 
e incentivar seu progresso. Suas competências e habilidades 
ficam mais evidentes hoje e seu bom humor será contagiante 
no trabalho.

Touro 21/04 a 20/05
No amor, a Lua se estranha com Vênus, recomendando que 
você comece o dia com uma atitude mais prudente e não entrar 
em atritos com o love, ainda mais por ciúme. Mas a paixão 
ganha mais proteção com o correr das horas e qualquer bri-
guinha ficará para trás. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Terá mais foco e raciocínio rápido para negociar, cumprir os 
deveres e pode se deparar com uma boa oportunidade de 
ampliar seus ganhos, inclusive com apoio de parentes. Em paz 
com Júpiter, Saturno e Plutão, a Lua promete uma guinada 
positiva em vários assuntos: tudo pode mudar para melhor. 

Câncer 21/06 a 21/07
Divulgue seus serviços na internet e a notícia vai se espalhar 
rápido pelas redes. Boa época para trocar experiências com 
colegas, conquistar aliados e traçar planos no trabalho. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
A fé e a confiança serão grandes aliadas e estimularão a seguir 
em frente com suas metas. Só tenha cautela para não se desen-
tender com mulheres ou com o love no começo da manhã. 

Aquário 21/01 a 19/02
Há chance de resolver pendências em assuntos ligados a acor-
dos, documentos, imposto ou seguro. No amor, a sexta começa 
meio azeda por causa de uma treta entre a Lua e Vênus. Desa-
fios podem surgir na conquista e, no romance, convém tirar as 
cismas que apertam seu coração. 

Peixes 20/02 a 20/03
Seus projetos podem tomar um rumo diferente e há boas chan-
ces de consolidar planos importantes com apoio de pessoas que 
admira. No convívio familiar e nas amizades, terá bom senso, 
sabedoria e pode ser procurado para dar conselhos. 

Suas atitudes irão impor respeito e você vai demonstrar 
mais capricho em suas tarefas. Sua mente fica mais focada 
nos interesses materiais e você terá boas estratégias para 
administrar seu dinheiro. 

Em ótimo aspecto com Júpiter, Plutão e Saturno, a Lua realça 
seu tino comercial, dá persistência e promete bons resultados 
em suas iniciativas. No trabalho e nas finanças, você saberá 
agir com determinação, confiança e terá paciência para lidar 
com desafios, sem se aborrecer.

Você pode ter sucesso em todos os setores da vida e ale-
grias devem rolar. Na parte material, a sorte vai sorrir para 
o seu lado e seus palpites serão certeiros: pode ganhar um 
dinheirinho extra. 

Na vida profissional, tudo indica que irá se dedicar com afinco 
aos deveres e se trabalha em home office, terá um período 
muito produtivo. Na paixão, o dia começa meio nebuloso, mas 
as coisas fluem melhor depois e a paquera ganhará um belo 
incentivo à noite. 

Com argumentos sólidos e convincentes, terá chance de se dar 
bem e atrair uma graninha com vendas, encomendas, divulga-
ção, representação e coisas que pode fazer pela web. 

Solução

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

 Os livros dos irmãos 
mais queridos do Brasil!

/editorapixel @editorapixel

BANCO 9
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CFIO
CAIXADAGUA

NOITEART
TSOMADO

PRASTOPA
OBAARRT
PACIFICAR

SOLBATATA
LOCGOTAS
OAVOAE
GURITUMBA

BORDADARR
RUOROI

CAMISAONZE
SIRENEMES

Metais
das

medalhas
olímpicas

Anísio
Teixeira,
educador

Reserva-
tório co-
mum em
edifícios

“(?) da
Porta”, su-
cesso de 

Elis Regina

Antônio
Carlos,

radialista

Conteúdo
da garrafa

vazia

A maior
fonte

natural de
calor

Primeiro
signo

(Astrol.)

Menino;
moleque
(bras.)

CD-(?):
material
de mul-
timídia

Prefixo
de “indi-
ferente”

Mastiga
feito o
rato 

O do Natal
é dezem-

bro

Da mesma
maneira

Animal da
pecuária

Aconte-
cimentos
Nome da
letra “X”

Apetite sexual dos
animais

Especialista no
estudo do homem

Arte, 
em inglês
Desaven-
ça (fig.)

Acrescen-
tado

Tremor 
(de terra)

Aceita
(proposta)
Carinho;
cafuné

Para 
(contração)

Que
legal!

Fazer
reinar a

paz 

(?) da perna:
panturrilha
Coletivo de 
“peixes”

Pingos

(?) pú-
blica: rua

Minha e
(?): nossa
Porção de

bebida

Locução
(abrev.)

“Ordem”,
em OAB

A mãe
da mãe
Rugir

(o leão)

Alarme do
camburão

É usada 
por Neymar
no Barce-
lona (fut.)

Sepultura
comum 
no Egito
Antigo

Consoantes
de “reto”
Apanham
um a um

101, em 
romanos

A toalha enfeitada
com ponto de cruz

Dia e (?):
sem parar

3/art — cio. 4/dose. 5/fatos. 10/caixa-d’água.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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drops diário
Mentiras que são repetidas exaustivamente costumam se trans-
formar em verdades inquestionáveis. Elas fundamentam o uso 
de muitas bengalas que fazem as pessoas viverem prisioneiras 
de si mesmas e, por isso, adoecem tanto.  Pare de contar men-

tiras para si e ouça o seu coração! ( Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

A coluna desta-
ca leitores do 
Jornal Tribuna 
Hoje News que 

comemoram 
aniversário. . 

Nesta sexta ( 24)  
vivas para  Zu-

leica Prieto, Rui 
Barros de Souza 
Martins e Denner 
Agostinho Alfaro. 
. No sábado (25) 

vivas para  Andrei Ferreira, An-
dréia Vieira de Matos, Ana Carolina 
Queiroz Lopes, Antonio Luiz Rosa 
Melo, Daniel Castanha de Freitas, 
Elaine Bernardo da Silva e Jacyra 

de Moraes. No domingo  (26) vivas 
para Marcio Aparecido Incenha 

,  Lucidalva Nunes Pereira, Carlos 
Kleber Sposito Bitencourt, Deyb-

son da Silva Janeiro, Sabrina 
Fernandes Arduino, Shara Cardozo 
Barbosa e Tallita Monteiro Balan.  
Na segunda (27) parabéns para 
Gilmara Zanata, Luiz Carlos de 

Paiva , Maria Cristina Melo e Os-
valdo Cassimiro dos Santos Filho. 

Da coluna: felicidades!

ZOOM
ELIZANGELA MELLO no zoom da lente exclusiva de Luci lemes para ilustrar o  revival da 
expo  que ganhou holofotes no Old Rock Bar, em 2019. Aliás, o registro homenageia o 

Dia do Rock comemorado no último  dia 13.

LUCI LEMES 
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Um brinde VIDA!

Essencial?
Adoro agendas. Tenho várias,  uma das minhas preferidas é 
a da Wishplanner.. Nela planejo o essencial.. E vi lá que: “ 

Essencialismo é você gastar o seu tempo e energia da forma 
mais sábia possível para dar sua contribuição máxima fazen-
do apenas o essencial. Com o Essencialismo percebemos que 
somente poucas coisas realmente importam e está tudo bem 
você dizer não e deixar para lá algumas “oportunidades”. Tor-
nar-se essencialista é um objetivo constante. Você não pode 
alcançar o objetivo, você só pode se esforçar para buscá-lo. 
As reflexões sobre o Essencialismo mudam constantemente 

a nossa forma de perceber o mundo. Aos poucos você levará 
essa visão para além da produtividade. Aprendendo a reduzir, 
simplificar e manter o foco nas diversas áreas da sua vida. É 
desapegar constantemente para estar mais próximo daquilo 

que faz diferença para a sua vida.” Quer tentar? 

DANIEL BATATA comemora ani-
versário no domingo (26) e pode 
brindar muito. Mas muito mesmo. 
Com os amigos daqui de Umua-
rama, com os de Jaraguá do Sul 
( onde mora atualmente) , com a 
querida Andressa e com todo mun-
do. Aliás ele é amigo de todos. 
Cheio de predicados (educado, 
íntegro, competente e amoroso) 
também é focado em tudo que 
faz. E alguém assim sempre é lem-
brado com muito carinho e amor, 
todos os dias. Assim ele recebe 
de hoje até domingo as maiores 
honras do mundo da sua família 
-, em especial o parabéns da sua 
mãe a queridíssima Sirley Batati-
nha que lhe deu o maior presente 
do mundo: a VIDA! 

 ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ ..................................................13/14 ............ PRATA ..................... COMPLETO ...........................................................R$ 37.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT. ...........................................17/18 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT .................................................R$ 53.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO ................................R$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............ PRATA ..................... COMPLETO, AUT, COURO ................................R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................17/18 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO ................................R$ 83.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER 2 ...........................20/20 ............ PRETO .................... COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 1.075 . R$ 114.900,00

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

EQUINOX PREMIER TURBO ...........................18/19 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................... R$ 137.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT. .................................................18/19 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO ................................R$ 56.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT. ........................................15/15 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, TS ..........................................R$ 57.900,00
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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

Nesta época do ano, os resfriados 
são mais comuns, mas há um 
nutriente de muito fácil acesso 
que pode ajudar a proteger seu 
organismo: a vitamina C, que não 
é produzida pelo corpo, mas há em 
abundância na natureza, trazendo 
grandes benefícios para a saúde das 
pessoas.
A afirmação é da nutricionista 
Ediane Pissaia, responsável técnica 
da Clínica de Nutrição da Unipar de 
Francisco Beltrão. “As pessoas que 
consomem adequadamente vitamina 
C têm sintomas menos graves dos 
resfriados, pois ela contribui para a 
imunidade e auxilia no processo de 
cura do organismo”. 
A nutricionista informa, também, 
que a vitamina C ajuda na absorção 
e armazenamento do ferro no 
corpo, por isso a recomendação 
do consumo de frutas cítricas após 
almoço ou jantar. As fontes desta 
vitamina estão na laranja, limão, 
morango, acerola, kiwi, abacaxi, 
goiaba, mamão, brócolis, couve 
manteiga, entre outros alimentos. 

Cosméticos

A vitamina C também é uma 
grande aliada da beleza. A sua ação 
antioxidante ajuda a proteger as 
células dos radicais livres, produzidos 

no organismo quando exposto a 
estresse, má alimentação, consumo 
de bebidas alcoólicas e tabagismo.
Segundo a tecnóloga em estética 
Kelli Kuhnen, responsável pelo 
Centro de Estética e Cosmética 
da Unipar, “os radicais livres 
são os principais causadores 
do envelhecimento, o qual 
leva à deficiência na qualidade 
e quantidade de colágeno, 
ocasionando a formação de rugas. 
Portanto, a introdução de vitamina 
C em forma de cosméticos é de 
grande contribuição, pois este ativo 
é crucial na produção de colágeno, 
contribuindo com a saúde e textura 
da pele.

Nutricionista e esteticista da Unipar 
recomendam uso da vitamina C

SAÚDE E BELEZA

Nutricionista Ediane 
Pissaia com a tecnóloga 
em estética, Kelli Kuhnen

R$ 702 milhões
na Saúde do PR
 Ontem (23), o Deputado Estadual 
Delegado Fernando Martins (PSL) 
participou, junto com o Governador 
Ratinho Jr, de reunião com o Minis-
tro interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, no Palácio do Iguaçu, em 
Curitiba. No encontro, Ratinho e 
o Secretário da Saúde Beto Preto 
apresentaram as medidas de 
combate ao novo coronavirus no 
Paraná. Conforme o parlamentar, 
a estratégia do MS é a triagem e o 
tratamento precoce dos contami-
nados. Desde o início do ano, foram 
repassados ao Estado e Municípios 
cerca de R$ 1 bilhão para o enfren-
tamento da covid-19, medidas elo-
giadas pelo ministro que anunciou 
o repasse de mais R$702 milhões 
para combater a doença no Paraná.
Durante a reunião com Ratinho 
Junior, o ministro garantiu a 
renovação da habilitação de 438 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 35 leitos de UTI 
pediátrica que estão sendo utili-
zados pelos hospitais paranaen-
ses em todas as regiões.

Cestas do governo

O Governo do Estado distribuiu 
esta semana, 9.849 cestas básicas, 
de um total de 30.686 unidades, 
viabilizadas para prover a segurança 
alimentar emergencial a crianças e 
adolescentes indígenas e de comu-
nidades tradicionais (pescadores, 
ilhéus, ciganos, quilombolas, cipo-
zeiros, ribeirinhos, faxinalenses).
Além destas, outras 20 mil cestas 
básicas já foram entregues pelo 
Governo a famílias de pessoas com 
deficiência, em situação de vulnera-
bilidade. Em Umuarama, 22 famílias 
cadastradas receberam as cestas na 
manhã de ontem.

AEN
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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

Na área de informática, a Unipar oferece várias 
opções de cursos de graduação e 

pós-graduação. Saiba mais em unipar.br. 

Elas já foram maioria nesta área, com o 
tempo passaram a ser minoria, mas, pelo 
que se vê, este cenário está passando por 

um revés, de novo: em todo o mundo, 
aumenta consideravelmente o número 

de mulheres atuando ou interessadas em 
ingressar no universo dos computadores. 

Considerando que este despertar é 
global, apresentamos dois nomes que 

realçam esta tendência, por aqui. Elaine e 
Karina se formaram pela Unipar e dizem 

estar realizadas.

Mulheres no mundo 
da informática

TALENTO UNIPAR

Elaine Augusto Praça

Karina Del Conti Vieira

Professora no IFPR

Analista de sistemas na Unipar 

Ela é egressa da última turma de Ciência da Computação 
da Unipar; formou-se em 2003. Com o diploma de 
graduação recebeu também o cobiçado certificado 

de ‘Honra ao Mérito’: foi a laureada em meio a tantos 
homens que estudaram com ela. Disso, se orgulha, 
mas muito mais pela carreira que vem construindo. 

“Estou plenamente realizada”, exclama. Neste campo de 
absoluto domínio masculino, ela foi a primeira mulher 

[e única por alguns anos] a atuar no laboratório de 
informática da Unipar [antes, foi estagiária]; no tempo 
em que deu aula no curso de Sistemas de Informação 
da Unipar foi uma de duas professoras do curso [onde 
também foi RT do projeto de extensão Cisi]; e também 

hoje é uma de duas professoras no grupo docente 
do curso no IFPR. Em relação a preconceitos, não tem 
queixa, mas sabe que eles rondam a área e por isso 
defende que é fundamental incentivar as mulheres, 
ainda no ensino médio, a almejar a carreira por ser 

promissora. “Vemos hoje muitas mulheres ocupando 
cargos de liderança em empresas, gerenciando 

importantes projetos de desenvolvimento de software, 
o que mostra que estamos vivendo um tempo de 

mudança de visão, para melhor”, arremata a profissional, 
que é mestre em Ciência da Computação pela UEM. 

Função que exerce desde 2009, ela atende 
a diversos departamentos, de todos os 
câmpus da Instituição, no suporte aos 
serviços prestados por terceiros, como os 
sistemas de Gestão de Pessoas e ERP da 
empresa Senior, e no desenvolvimento e 
manutenção de sistemas para a internet. 
“Eu me sinto realizada, pois atuo na área em 
que sempre almejei; no departamento, sou 
a única mulher, mas me sinto respeitada e 
valorizada por meus colegas”, afirma.
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