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UMUARAMA

Sancionada lei 
que proíbe o uso e 
comercialização de 
cerol no Paraná 
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Saúde Municipal 
registra mais 14 casos 
positivos do novo 
coronavírus 

Motorista perde 
controle de Golf e 
colide contra poste
no Laranjeiras 

Ano epidemiológico termina com 
mais de 6,3 mil casos de dengue

Ao encerrar o ano epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2019, Umuarama registrou 
com 6.375 casos confirmados de dengue no período de 12 meses, com uma morte. Agora 
a contagem recomeça do zero, tanto para casos quanto para notificações. Somados, os 21 
municípios da 12ª Regional de Saúde apresentaram 17.976 casos da doença e oito óbitos, 
que teve evolução atípica nesse período em quase todas as cidades do noroeste. l Pág. 8e9

Acumuladora 
Cerca de dois caminhões de lixo, roupas velhas, móveis 
e objetos sem condições de uso foram retirados de uma 

residência no Parque Dom Pedro I numa vistoria da Vigilância 
Sanitária. Os materiais lotavam os cômodos e os fundos do 

quintal, onde a moradora de 55 anos vive sozinha. Trata-se de 
um caso aparente de acumulação compulsiva. O material foi 

recolhido e levado ao Aterro Sanitário. l Pág. 16
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Fora do jogo
Anunciado nos últimos meses como pré-candidato ao cargo de 
prefeito de Umuarama no pleito de 2020, Antonio Carlos Fávaro (PP) 
afirmou semana passada que está fora do jogo. Pelas redes sociais, 
o ‘ex pré-candidato’ afirmou que: “Diante da mudança da formação 
da chapa para disputar vaga de prefeito de Umuarama, surgiram 
problemas pessoais que dificultaram minha dedicação na campanha. 
Abri mão da vaga para Sandro Gregório, que possui condições políticas 
de conduzir o projeto. A aliança política deve continuar com objetivo 
de oferecer ao cidadão e eleitor a nossa proposta”, depois agradeceu à 
confiança e dedicação dos companheiros e correligionários.

Ex gestores do DER multados
Irregularidades em três contratações do DER-PR em 2012 
nas regiões de Cascavel, Londrina e Maringá, levou o TCE-PR 
a multar os ex-gestores Heitor Dutra da Silva, Paulo Roberto 
Melani e Victor Eduardo Antunes, em R$ R$ 4.237,60. Nelson 
Leal Júnior e Paulo Montes Luz receberam por duas vezes a 
multa (R$ 8.475,20), cada. E tiveram inclusos os nomes no rol 
de agentes públicos com contas irregulares Amauri Medeiros 
Cavalcanti, Eluani de Lourdes Snége, Heitor Dutra da Silva, 
José Pedro Weinand, Nelson Farhat, Nelson Leal Júnior, Paulo 
Montes Luz, Paulo Roberto Melani e Victor Eduardo Antunes.

Dallagnol é mirado
O CNMP examinará pedido de remoção do procurador da 
coordenação da Lava-Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, em 18 
de agosto, a pedido da senadora Kátia Abreu (PDT-TO). Segundo a 
senadora, Dallagnol expôs a Lava-Jato e, por isso, é hora de deixar 
a força-tarefa. O relator deu dez dias para que o procurador-geral, 
Augusto Aras, o corregedor, Rinaldo Reis Lima, e o conselheiro Otávio 
Luiz Rodrigues Jr, relator de processo, se pronunciem sobre o pedido.

Quem fica no páreo
Os prováveis pré-candidatos 
ao pleito só esperam o 
momento certo para o início 
da busca oficial pelo voto. 
Entre eles, está o atual 
prefeito Celso Pozzobom 
(PSC). Segundo assessores, 
é ‘candidatíssimo’ e já faz 
alianças pela reeleição. Já 
pelo PT, é certa a indicação 
da Professora Beth. Mas, 
aparentemente, o concorrente 
mais forte de Pozzobom, 
será o novo candidato do PP, 
já anunciado por Fávaro, o 
advogado Sandro Gregório. 
Logo atrás e correndo pelas 
laterais, está o também 
advogado Giuliano Turetta 
(PRTB) que disputou a uma 
vaga na Assembleia Legislativa 
do Paraná em 2018 quando 
estava no PSL, mas não se 
elegeu, alcançando apenas 
8.348 votos.

Rachadinha e 
fraude
O Gaeco, fez buscas ontem (27) 
no gabinete da vereadora de 
Curitiba Fabiane Rosa (PSD), 
investigada por suspeita de 
rachadinha. Na sede do Gaeco, 
no bairro do Ahú, foi ouvida, 
acompanhada de advogados, 
que informaram, por meio 
de nota, que a investigação 
trata de denúncia feita por 
ex-funcionários afastados das 
funções por decisão unilateral 
da vereadora. No Piauí, a PF fez 
buscas na casa do governador, 
Wellington Dias (PT), no 
gabinete da primeira-dama 
Rejane Dias e deputada federal 
pelo (PT), em empresas e na 
casa do irmão da deputada, e na 
sede da Secretaria de Educação, 
em Teresina. A suspeita é 
de fraude em licitações no 
transporte escolar.
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Relatório da CPI é inserido em 
inquérito já em andamento do MP

A 5ª Promotoria de Justiça de 
Umuarama, inseriu em um inqué-
rito já instaurado, o relatório 
final da Comissão Parlamentar 
de Investigação que apurou deta-
lhes no contrato firmado entre 
o município e a empresa Viação 
Umuarama Ltda.

Segundo promotor  Fabio 
Hideki Nakanishi, um pedido 
de documentos foi feito oficial-
mente aos membros da CPI, 
para que possa analisar todas 
as  in fo r mações co le tadas 
durante quase um ano de inves-
tigações feitas por quatro verea-
dores que a integraram. Além da 
renovação contratual, o modelo 
de reajuste de tarifas também 
foi investigado, bem como a 
qualidade da frota de veículos 
disponibilizados pela empresa.

O reajuste, no início de agosto 
do ano passado, que elevou o 

Aguardando pedido
A direção da empresa foi procurada pela reportagem do Jornal Tribuna Hoje 

News, mas preferiu não se manifestar, pois aguarda o envio de uma cópia do 
relatório da CPI para que seja feita uma análise detalhada pelo seu departamento 
jurídico. A Prefeitura, através da Assessoria de Comunicação também não se mani-

festou, por não ter sofrido nenhuma acusação ou solicitação de documentação 
por parte da promotoria.

preço da passagem de ônibus de 
transpor te urbano para R$ 4,50 
foi o fator que chamou a atenção 
dos vereadores. Foi então que 
decidiram instaurar a CPI, poste-
riormente aprovada em plenário, no 
mês de em setembro e formada 
pelos vereadores Deybson Biten-
cour t, (presidente) Ana Novais 
(relatora), Jones Vivi (Secretário) e 
Mateus Barreto (membro).

“Nosso trabalho foi verifi-
car detalhes na contratação da 
empresa Viação Umuarama e 
fazer com que, tanto a empresa, 
quanto o Poder Executivo, sigam 

as normas legais no andamento 
da prestação dos serviços”, expli-
cou o presidente da CPI.

O promotor ressalta que rece-
beu a denúncia e deu início à inves-
tigação, ressaltando que inquérito 
havia sido instaurado para apurar 
supostas irregularidades no sis-
tema de atendimento da empresa 
ás pessoas deficientes.

“Estamos apenas aguardando 
o encaminhamento de alguns 
documentos constantes no rela-
tório da CPI para podermos dar 
prosseguimento às investiga-
ções”, salienta o Nakanishi.

PROMOTORIA pediu documentação que compõe relatório final da CPI para iniciar investigações

ALEX MIRANDA
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Pipa com cerol é 
proibida no PR
Aprovada pelos deputa-

dos na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná, a proposta 
que proíbe a posse, o uso, 
a fabricação, a comercializa-
ção e o transporte de linhas 
cortantes, popularmente 
conhecidos como cerol e 
linha chilena bem como de 
qualquer outro produto que 
atribua efeito cortante aos 
fios utilizados na prática 
de empinar pipas se tor-
nou lei no Paraná.

Sancionada no último 
dia 24 pelo governador 
Ratinho Jr a proibição, atra-
vés da lei, já está em vigor 
em todo o estado.

Com isso, àqueles que 
forem pegos utilizando, 
fabricando ou comerciali-
zando o produto estarão 
sujeitos ao pagamento de 
uma multa que varia de 10 
a 20 Unidades de Padrão 
Fiscal do Paraná (UPF). O 
valor de cada UPF no mês 
de julho é de R$ 105,94.

Caso haja reincidência 
na ação, a multa pode ter 
o seu valor dobrado che-
gando a R$ 4.237,00 e o 
pagamento das multas não 
isenta o infrator das san-
ções previstas na legisla-
ção penal e consumerista.

Conforme determina a 
legislação, caso o infra-
tor seja menor de idade, 
os responsáveis legais 
responderão pelo ato 
praticado.

DENÚNCIAS
As denúncias de infra-

ção à lei podem ser feitas 
por meio de canais já exis-
tentes no Estado, como o 
disque-denúncia 181.

Segundo o deputado 
Luiz Claudio Romanelli 

(PSB), um dos autores do 
projeto que deu origem à 
lei, o serviço foi criado em 
2016 e concentra todas 
as informações de denún-
cias sobre criminalidade 
do Paraná. Romanelli 
reforça que as denúncias 
são anônimas e que de 
maneira alguma o denun-
ciante será identificado.

“É um canal de apoio 
ao cidadão. Toda denún-
cia anônima pode ser 
feita pelo telefone 181 e 
vamos usar também este 
canal para que as denún-
cias de uso, fabricação ou 
comercialização de cerol 
e linha chilena sejam 
investigadas”.

TEMPO DE VENTO
Entre o final do primeiro 

semestre e o começo do 
segundo, a prática de 
empinar pipas aumenta 
devido à estação climática, 
com ventos mais fortes. 
Por conta da pandemia, a 
brincadeira acabou sendo 
um atrativo, onde muitas 
pessoas acabam indo às 
ruas para se divertir.

No entanto, aler ta o 
deputado, a brincadeira 
pode se tornar trágica, se 
for feita de maneira irre-
gular “É uma brincadeira. 
Mas muitas vezes, por 
causa do cerol e da linha 
chilena, acontecem aci-
dentes muito graves, que 
podem inclusive levar à 
morte”, aponta Romanelli.

Além de Romanelli, 
também assinam o pro-
jeto os deputados Gilson 
de Souza (PSC), Coronel 
Lee (PSL), Delegado Fran-
cischini (PSL) e Doutor 
Batista (DEM).

Líder do Governo
O deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), ex-ministro da 
Saúde, deve assumir a 
liderança do Governo no 
Legislativo federal no lugar 
do atual líder, deputado Vitor 
Hugo (PSL-GO). A deputada 
Bia Kicis (PSL-DF) perdeu 
a vice-liderança por conta 
de seu voto contra a PEC 
do Fundeb. O deputado 
paranaense é considerado 
um grande articulador e 
já foi líder e vice-líder do 
Governo desde FHC.

Bem ocupado
“[O presidente] Bolsonaro 
e eu temos enorme apreço 
por Victor Hugo, o cargo 
está bem ocupado”, disse 
Ricardo Barros sobre as 
especulações que assumirá  
liderança do Governo.

E agora, TSE?
Diante do cenário incerto da 
pandemia do coronavírus, 
o TSE está preocupado 
com o “apagão” de uma 
etapa-chave das eleições 
municipais deste ano: a 
convocação de mesários. 
O processo, na primeira 
semana de agosto, precisa 
reunir um exército de 
2 milhões de pessoas, 
entre voluntários e 
convocados. Especialistas e 
ex-desembargadores temem 
que uma onda de atestados 
médicos e a judicialização 
das convocações abram um 
vácuo sem precedentes na 
função.

Previdência
A emenda constitucional 
que trata da Reforma da 
Previdência conferiu certa 
autonomia a estados e 
municípios, permitindo 
que estabelecessem suas 
“próprias reformas”. No 
entanto, o Ministério da 
Economia determinou, 
por meio de portaria, que 

as adequações sejam 
realizadas até 31 de julho de 
2020, ou seja, até esta sexta 
(31). Para isso, os municípios 
precisam encaminhar um 
projeto de lei às Câmaras 
de Vereadores para se 
adequar às novas regras da 
previdência.

Cassinos
O Ministério do Turismo 
pretende viabilizar os 
cassinos em resorts 
brasileiros até 2023. “Os 
resorts integrados hoje são 
uma realidade em mais de 
90% dos países do G20 e a 
intenção do Ministério do 
Turismo é promover um 
amplo debate em torno 
deste tema, principalmente 
em tempo de retomada 
econômica pós-pandemia”, 
diz nota da pasta. A 
medida faz parte de lista 
de projetos estratégicos 
que vão do barateamento 
de passagens aéreas ao 
aprimoramento da gestão 
turística de sítios culturais, 
naturais e misto declarados 
patrimônios mundiais.

Segunda onda
Um estudo do Instituto 
de Saúde Global de 
Barcelona mostra que 
usar máscaras, lavar 
constantemente as mãos e 
manter o distanciamento 
social mesmo após o fim 
da quarentena podem 
evitar novos picos de 
covid-19. A pesquisa 
diz que as mudanças de 
hábitos podem, inclusive, 
compensar a falta de testes 
e rastreamento de contatos 
de casos confirmados 
em países que não têm 
recursos para isso. Os 
autores alertam também 
para a necessidade de 
reforçar tais medidas, 
que podem cair em 
desuso após a epidemia 
ficar mais branda.
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Desafio 90 dias
Vinícius chamou atenção após participar do “Desafio 90 dias” em 2019. Na ocasião, 

ele foi encarregado de realizar uma ação de forma voluntária que impactasse a comu-
nidade local. Por meio deste desafio, com o espírito de protagonismo despertado pelo 

Comitê Jovem e a vontade de ajudar as pessoas, ele idealizou o projeto “Agricultura fami-
liar e alimentos sustentáveis”. O objetivo da iniciativa foi desenvolver ações voltadas ao 

tema da segurança alimentar e agricultura familiar para diferentes públicos do município. 
“Com esse projeto, eu quis evidenciar duas coisas: a importância da agricultura familiar 
na produção de alimentos, em especial para as crianças nas escolas, e também como as 

atitudes dos jovens podem impactar a comunidade local”, recordou.

Jovem associado ao Sicredi 
é vencedor do WYCUP 2020

O projeto desenvolvido por Viní-
cius Mattia representou a Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd PR/SP no World 
Council Young Credit Union People 
(WYCUP), promovido pelo Conse-
lho Mundial das Cooperativas de 
Crédito (WOCCU). O brasileiro tor-
nou-se o primeiro jovem associado 
de uma cooperativa a conquistar 
tão importante premiação interna-
cional. O movimento já vem sendo 
realizado há 20 anos, mas esta foi 
a primeira vez que um associado 
conquistou a premiação, já que nas 
edições anteriores os vencedores 
eram colaboradores de cooperati-
vas. Vinícius venceu a competição 
mundial que estimula a formação 
de jovens lideranças e que premia 
participantes que desenvolveram 
projetos com potencial de causar 
influência global no segmento 
de cooperativismo de crédito. O 
evento foi realizado de forma vir-
tual nesta quarta-feira (22).

BOLSA INTERNACIONAL
Vinícius, de 26 anos, é profes-

sor universitário e agrônomo em 
Palotina. Com o reconhecimento do 
WYCUP, o jovem ganhou uma bolsa 
de estudo e será um dos embaixa-
dores que irão representar o pro-
grama pelos próximos doze meses, 
ao lado de Lukasz Nowak, da Polô-
nia, e de Vita Hernandez, dos Esta-
dos Unidos. Ao final, os três irão 
compartilhar as experiências em 
uma conferência internacional em 
Glasgow, na Escócia, em 2021.

INÍCIO DA LIDERANÇA
Para Vinícius, receber esse reco-

nhecimento é motivo de muito orgu-
lho e celebração. “Ser o primeiro 
jovem associado de uma cooperativa 
de crédito a vencer o WYCUP é o iní-
cio de uma grande trajetória como 
líder. Espero que eu consiga incen-
tivar outros jovens a construírem os 

VINÍCIUS Mattia, concorreu com lideranças de todo o mundo no World 
Council Young Credit Union People e foi o primeiro a conquistar o prêmio

ASSESSORIA

seus caminhos com 
liderança e forte atua-
ção nas comunidades 
locais. Essa é uma 
competição com enga-
jamento global, com 
pessoas do mundo 
inteiro participando, e 
ter esse envolvimento 
com profissionais liga-
dos ao cooperativismo 
em diferentes lugares e 
fazendo coisas extraor-
dinárias é um grande 
incentivo para mim. 
Agradeço muito a minha 
cooperativa, a Sicredi Vale do Piquiri 
Abcd PR/SP, e a Central PR/SP/RJ 
por terem acreditado no meu projeto, 
assim também como o Comitê Jovem 
e a Prefeitura de Palotina. O meu 
desejo é de continuar contribuindo 
com a comunidade e com todo o 
mundo de forma cooperativa”, frisou.

COMPROMETIMENTO
A gerente de desenvolvimento do 

cooperativismo da Sicredi Vale do 
Piquiri Abcd PR/SP, Cláudia Bonatti, 
destacou o comprometimento de 
Vinícius em fazer uma sociedade 
cada vez mais próspera. “É emocio-
nante viver esse momento em que 
o Vinícius é o primeiro associado do 
mundo a receber essa conquista, 
que antes era possível apenas aos 
colaboradores das cooperativas. 
Uma experiência única e inesquecível 
para todos nós. Agradeço ao Vinícius 

por dizer ‘sim’ ao cooperativismo e 
pelo seu protagonismo”.

INICIATIVA INOVADORA
Segundo o presidente da Sicredi 

Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime 
Basso, a sustentabilidade do empreen-
dimento depende dos jovens. “Por 
meio de iniciativas como essa que 
incentivamos os jovens a atuarem 
neste movimento, fazendo a diferença 
e fomentando a liderança. Para nós do 
Sicredi, termos em nossa cooperativa 
pela segunda vez esta premiação 
(em 2015, o colaborador Leandro 
Hendges foi premiado com o pro-
jeto que implantou ações para atrair 
jovens), e neste ano o primeiro jovem 
associado a receber esse prêmio é 
motivo de muito orgulho. Mais uma 
colheita das sementinhas que estão 
sendo plantadas nos movimentos do 
Comitê Jovem e Comitê Mulher”.



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE JULHO DE 2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, torna público que RECEBEU do IAP, LICENÇA 
PRÉVIA, para fins de Condomínio RESIDENCIAL 
JARDINS DE VERSAILLES, a ser implantado no 
Lote “A e 2-B”, município de UMUARAMA–PR. 
Validade: 03/10/2021

Umuarama registra mais 14 
casos positivos de covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou 
ontem (segunda-feira, 
27), através da divulga-
ção do boletim epidemio-
lógico diário, mais 14 
novos casos de covid-19 
em Umuarama. O total 
de casos positivados 
da doença no município 
subiu para 585 desde o 
último boletim divulgado 
no sábado (25) às 17h.

Os novos casos são 
de seis mulheres, com 
idades de 15, 19, 25, 
43, 51 e 55 anos e de 
oito homens, com idades 

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
28/6 a 28/7 0,5000 0,1303 0,0000
1/7 a 1/8 0,5000 0,1303 0,0000
2/7 a 2/8 0,5000 0,1303 0,0000
3/7 a 3/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,07% 23,20 
Vale ON +4,73% 61,37 
ItauUnibanco PN +5,02% 27,80 
Bradesco PN +4,59% 23,68 
Viavarejo ON -3,22% 18,91 
Usiminas PNA +7,15% 8,09

IBOVESPA: +2,05% 104.477 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 105,31
Libra est. 0,78
Euro 0,85
Peso arg. 72,080

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 5,1570 5,1580 -5,2%
PTAX  (BC) -0,5% 5,1883 5,1889 -5,2%
PARALELO -1,1% 4,8500 5,4100 -5,7%
TURISMO -1,1% 4,8500 5,3900 -5,8%
EURO +0,5% 6,0952 6,0980 -0,9%

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 27/07

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 6,69
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.336,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/07

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 27/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 110,00 1,9% 2,8%
SOJA Paranaguá 115,00 0,0% 1,8%
MILHO Cascavel 48,00 9,1% 4,3%

SOJA 906,50 1,75 5,4%
FARELO 292,50 1,70 2,6%
MILHO 325,00 -1,25 2,1%
TRIGO 527,75 -11,75 10,9%

SOJA 101,51 0,6% 4,0%
MILHO 41,99 0,1% 5,4%
TRIGO 58,21 0,0% 1,1%
BOI GORDO 212,96 0,4% 5,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 27/07 PR DIA 30d.

Em 27/07 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)

de 23, 27, 30, 35, 36, 
42, 55 e 62 anos.

Ainda de acordo com 
os levantamentos feitos 
pela Secretaria, 9 pes-
soas estão internadas, 
sendo que delas per-
manecem em leitos de 
5 Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) e estão 4 
em leitos de enfermarias.

Também há o registro 
de 278 casos positivados 
que estão em isolamento 
domiciliar, enquanto 10 
pacientes morreram e 
288 pessoas se recupe-
ram da doença. Os casos 

suspeitos agora são 907, 
com quatro pessoas 
internadas (três em enfer-
maria e uma em UTI) e as 
demais isoladas.

Foram descar tadas 
1.805 suspeitas do 
total de 3.297 notifi-
cações. A ocupação 
de leitos de UTI atingiu 

80% (com 16 vagas 
ocupadas das 20 ofer-
tadas pelo SUS) e nas 
enfermarias o índice é 
de 32% (13 leitos ocupa-
dos e 27 livres, do total 
de 40), com pacientes 
positivos ou suspeitos 
dos 21 municípios da 
12ª Regional de Saúde

Com o investimento de R$ 2,5 
milhões a Prefeitura de Umuarama 
está implantando a Avenida Malta, 
no Parque Dom Bosco, aproximando 
do centro da cidade os moradores 
dos bairros Parque Bonfim, Campo 
Belo, Campo Novo e Jardim Firenze. 
Nos planos iniciais, a parte nova da 
avenida seria conectada ao Bonfim 
por uma rua nas imediações de um 
centro de distribuição de materiais de 
construção existente no bairro. “Após 
aprofundar os estudos, vimos que 
com praticamente os mesmos recursos, 
conseguiremos levar a avenida até a 
Estrada Bonfim (rodovia entre o 
Parque de Exposições e o campus 3 
da Unipar)”, disse o prefeito.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Curso de técnico 
em comércio

Umuarama está muito perto 
de contar com o primeiro curso 
de técnico em comércio gra-
tuito do Estado. Idealizado pelo 
colégio estadual Vereador José 
Balan, o projeto conta com o res-
paldo da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu).

“Desde o embrião, em 
2018, gostamos muito da 
proposta, que está por deta-
lhes para ser viabilizada. 
Acreditamos que será de 
suma importância para a qua-
lificação profissional de um 
expressivo número de pes-
soas”, destaca o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

Ele e os diretores José Celso 
Zolim (1º vice-presidente), Anto-
nio Carlos Bitencourt (conse-
lheiro fiscal) e Clóvis Bruno Filho 
(diretor setorial de comércio) 
assinaram o termo de coopera-
ção na manhã desta segunda-
-feira (27), na Aciu.

“O apoio da Aciu repre-
senta a certificação de serie-
dade e compromisso que 
envolve a iniciativa. E será 
importante também ao longo 
do desenvolvimento do pro-
jeto, com a viabilização de 
visitas técnicas e parcerias 
com empresas para a apreen-
são do conteúdo prático do 
curso”, explica a professora 

Luciana Ortega, coordenadora 
do curso técnico de recursos 
humanos do José Balan.

O conteúdo será minis-
trado em dois semestres, 
capacitando profissionais que 
atuam ou pretendem atuar no 
comércio, oferecendo conhe-
cimento prático e teórico, 
com foco no desenvolvimento 
de competências e habilida-
des atinentes também à pres-
tação de serviços.

Ao concluir o curso, o 
egresso terá condições de iden-
tificar estratégias de marketing 
que podem ser adotadas no 
mercado, utilizar a informática 
como ferramenta fundamental 
para a organização do trabalho, 
conhecer a legislação comercial, 
aplicar técnicas de atendimento 
ao público e prestação de servi-
ços, identificar conhecimentos 
básicos em administração e 
gestão de empresas, realizar 
pesquisas de mercado, avaliar 
os custos de produtos e/ou ser-
viços, definindo parâmetros para 
negociação de compra e venda 
ou prestação de serviços.

Com a pandemia do novo 
coronavírus, não é possível 
delimitar uma data para a 
efetivação, mas o objetivo é 
que passe a ser ofertado já 
no próximo ano.

ORLANDO Luiz, presidente da Aciu, assinou o termo de cooperação ontem de 
manhã na sede da Associação

ASSESSORIA

Data venia
A operadora de planos de 
saúde Qualicorp virou assunto 
ontem quando apareceu 
como patrocinadora do 
megasseminário on-line com 
palestras de ministros do STJ e 
do STF, promovida pelo conselho 
federal da OAB. A empresa 
correu para explicar que José 
Seripieri Filho, preso pela PF 
por suposto caixa 2 ao senador 
José Serra (PSDB-SP), não é mais 
controlador do grupo - hoje 
tem 3% das ações. Mais de 100 
mil internautas assistiram ao 
seminário ao vivo durante o dia. 
A pergunta de alguns milhões de 
reais: os ministros que palestraram 
no evento, além de alguns 
desembargadores, vão se dar por 
impedidos em julgamentos em 
que eventualmente a Qualicorp 
figure como parte nas Cortes e 
nos Tribunais?

O fundador
Quem conhece a praça sabe 
que é inevitável associar o 
nome de Seripieri à Qualicorp. 
Até pouco tempo atrás, ele 
ainda dava pitacos, a pedido 
do conselho, como consultor.

General na foto
O PRTB, partido de Hamilton 
Mourão, fará o Encontro 
Nacional dos Prefeitáveis 
dias 5 e 6 de setembro para 
gravação de vídeos eleitorais 
e fotos com o vice-presidente. 

Fogo...
A Igreja Católica no Brasil vive 
uma velada batalha na cúpula, 
envolvendo seus bispos. Um 
grupo de 152 deles assinou carta 
aberta com crítica ao presidente 
Jair Bolsonaro, citando que ele 
não tem competência para 
governar. Mas o documento 
“vazou” antes que o comando 
da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) avaliasse 
o conteúdo. O comando pedira 
tempo para análise.

... na sacristia
Agora, um outro grupo - 
não necessariamente fã de 
Bolsonaro, porém cauteloso 
e sem ala ideológica - prepara 

contra-ataque interno, cobrando 
postura dos signatários que 
atearam fogo na sacristia. A 
CNBB tem 450 bispos e enviou 
recado ao presidente de que o 
documento vazado (assinado 
por um terço deles) não é a 
posição da entidade.

Reza eco
Isso tudo ocorre em meio à 
campanha de sensibilização 
“Amazoniza-te”, lançada 
ontem pela Comissão 
Episcopal para a Amazônia 
da CNBB, em parceria com 
outras organizações eclesiais 
e da sociedade civil.

Hã? Hein? Onde?
Há dois meses publicamos 
que o Ministério da Saúde 
não tinha ideia de quantos 
médicos e enfermeiros foram 
infectados ou morreram, 
Brasil adentro, combatendo o 
coronavírus. Um requerimento 
oficial do deputado federal 
Célio Studart (PV-CE) 
comprovou o fato. Há dias, a 
Saúde enviou ao parlamentar 
um ofício em que explicou, 
argumentou, citou metas... e 
não respondeu nada.

Força, garotada!
O Conselho Federal de 
Química conseguiu com a 
Anvisa a autorização para 
que instituições de ensino do 
País produzam álcool 70% e 
distribuam para unidades de 
saúde e hospitais do Brasil. 
A turma dos laboratórios das 
faculdades de bioquímica das 
universidades arregançou as 
mangas. 

Força-tarefa
Só no Estado do Rio de 
Janeiro, IFRJ, Cefet, UERJ, 
UFRJ e UFRRJ, em apenas 
três meses, atenderam mais 
de 100 entidades com quase 
150 mil litros de álcool.
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Faça sua parte: respeite o isolamento social e use máscara.

RESPIRADORES COMPRADOS 
PELO MENOR PREÇO 

DO BRASIL

1.400 NOVOS LEITOS 
DE ENFERMARIA

MAIS DE 900 NOVAS UTIs 
POR TODO O ESTADO

MAIS DE 500 MIL TESTES 
DE COVID-19

MAIS DE 1.000 
PROFISSIONAIS

TELEMEDICINA:
MAIS DE 10.000 PESSOAS

ATENDIDAS DE SUAS CASAS

3 HOSPITAIS REGIONAIS 
ENTREGUES ANTES 

DO PRAZO

R$ 400 MILHÕES 
INVESTIDOS

A pandemia 
ainda não acabou. 
E o Governo reforçou 
o sistema de saúde.

A Vigilância Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Saúde encer-
rou no último sábado (25), o ano 
epidemiológico iniciado em 28 de 
julho de 2019 para o acompanha-
mento da dengue em Umuarama 
com 6.375 casos confirmados da 
doença no período de 12 meses, 
encerrado na última semana, além 
de uma morte. Agora a contagem 
recomeça do zero, tanto para ca-
sos quanto para notificações.

Somados, os 21 municípios 
da 12ª Regional de Saúde tinham 
até a semana anterior – de acordo 
com boletim da Secretaria de Es-
tado da Saúde – 17.976 casos 
positivos e oito óbitos. A dengue 
teve evolução atípica neste perí-
odo em quase todas as cidades 
das regiões Norte e Noroeste 
do Estado, registrando números 
recordes de incidência. Londrina 
tinha, até a última semana, 20,5 
mil casos e 29 óbitos por den-

Liraa
O último Levantamento de Índice Rá-
pido para Infestação do Aedes aegypti 
(Liraa) apontou controle sobre a infes-
tação predial por larvas do mosquito, 
que reduziu de 2,1% (em janeiro) para 
0,7% em junho e colocou Umuarama 
dentro do limite recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Com o grande número de casos a partir 
do início de 2020, a Secretaria de Saúde 
estruturou um ambulatório para o 
atendimento de pacientes suspeitos, 
com equipamentos e uma equipe de pro-
fissionais treinada. Com isso, pessoas que 
sentiam os sintomas da doença passaram 
a procurar o ambulatório em busca de 
diagnóstico e tratamento. “Talvez por isso 
tenhamos atingido números tão expres-
sivos de notificações e mais próximos 
da realidade, pois aparentemente mais 
pessoas procuraram a saúde pública 
para realizar exames e acabamos iden-
tificando mais casos. Infelizmente uma 
pessoa morreu de dengue, mas a quase 
totalidade conseguiu se recuperar da 
doença”, avaliou a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini.

gue, enquanto Maringá apresen-
tava 11.274 casos e 12 mortes.

Paranavaí deve fechar o ano 
epidemiológico com mais de 7,5 
mil casos de dengue e cinco óbitos 
enquanto Cianorte registra cerca 
de 4,5 mil casos e três mortes. No 
Noroeste, apenas Campo Mourão 
ficou em situação confortável, com 
1.170 casos e nenhuma morte. 
Em todo o Paraná, até o início da 
última semana, o total era de 228 
mil casos de dengue e 177 mortes 
causadas pela doença.

A prevenção à dengue come-
çou cedo em Umuarama. Logo no 
início do ano, a Prefeitura lançou 
mais uma edição do Programa 
Bairro Saudável, que percorreu 
todos os bairros da cidade e re-
colheu um volume recorde de re-
síduos, móveis velhos, eletrodo-
méstico e outros materiais com 
potencial de acumular água e 
favorecer a reprodução do mos-
quito da dengue. Foram 1.422 
toneladas retiradas dos quintais 
e transportadas ao aterro sanitá-
rio, para a destinação adequada.

O prefeito Celso Pozzobom 

Programa Bairro Saudável
disse que a evolução da dengue 
foi surpreendente neste ano, 
apesar de todos os esforços do 
poder público. “Faltou um pouco 
mais de conscientização da po-
pulação, porque a maioria dos 
focos é encontrada nos quintais. 
Tivemos grande volume de casos 
em todo o Noroeste, com índices 
maiores que os nossos em cida-
des de menor porte”, disse.

“Não podemos baixar a guarda. 
Um novo ano epidemiológico se 
inicia e temos que manter os quin-
tais livres de criadouros, sem água 
parada e com a atenção redobrada 

para que o alto índice de casos 
positivos deste ano não se repita 
mais”, recomendou o prefeito.

A dengue é uma doença bem 
conhecida da população, con-
tinua Pozzobom. “Todo mundo 
sabe o que é preciso para preve-
nir. Basta eliminar os recipientes 
que acumulam água e acabar 
com os criadouros do mosquito, 
que ficam nas nossas casas e 
quintais. Mas não basta saber, 
tem que fazer”, apontou. “Infe-
lizmente ainda falta consciência 
a uma boa parte da população”, 
finalizou o prefeito.

Ações
Desde o início do ano a Secretaria da 
Saúde e a Vigilância Ambiental têm am-
pliado as ações de fiscalização e visto-
rias em imóveis. Foram contratados 40 
novos agentes de combate a endemias 
que trabalham inclusive aos sábados, 
reduzindo o intervalo entre as vistorias 
nos imóveis e também o número de 
visitas ‘perdidas’ (quando o morador 
não é encontrado), explica a diretora 
de Vigilância em Saúde, Maristela de 
Azevedo Ribeiro. Além das visitas aos 
imóveis, o combate à dengue foi refor-
çado com o trabalho voluntário de servidores de várias secretarias, especialmente os 
comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), atiradores do Tiro de Guerra 
05.012, diretores e jogadores da Associação de Futsal de Umuarama (Afsu), entre 
outros parceiros. “Os voluntários têm prestado um grande apoio com a eliminação de 
criadouros do mosquito nas ruas, avenidas, praças e outros logradouros”, agradeceu 
Carlos Roberto da Silva, coordenador da Vigilância Ambiental. O trabalho dos colabo-
radores resultou em grandes volumes de lixo, recicláveis e outros resíduos recolhidos 
das ruas e encaminhados ao aterro sanitário municipal.

O alto número de notificações 
em Umuarama – 11.560 pessoas 
tiveram suspeita de dengue em 
12 meses – poderia configurar um 
quadro ainda mais grave da doen-
ça, não fossem as diversas ações 
realizadas pelo município para 
combater o mosquito transmissor 
(o Aedes aegypti) com uma grande 
equipe de servidores municipais, 
veículos, máquinas e também o 
trabalho voluntário de servidores 
comissionados, entidades parce-
rias e da população em geral.

NO Ambulatório de Agravos foram 
feitos exames iniciais e foi alto o 
número de notificações, com 11.560 
suspeitas de doença em 12 meses

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

AÇÕES são desenvolvidas em todos os bairros do mu-
nicípio durante o ano inteiro

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Ano epidemiológico termina com 6.375 casos de dengue
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trabalho voluntário de servidores 
comissionados, entidades parce-
rias e da população em geral.

NO Ambulatório de Agravos foram 
feitos exames iniciais e foi alto o 
número de notificações, com 11.560 
suspeitas de doença em 12 meses

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

AÇÕES são desenvolvidas em todos os bairros do mu-
nicípio durante o ano inteiro

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Ano epidemiológico termina com 6.375 casos de dengue
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Motorista arranca poste 
ao perder controle de Golf

Um violento acidente foi registrado 
ao final da manhã de ontem (27), na 
ponte do Parque das Laranjeiras. Um 
veículo Golf, cor preta, chocou-se con-
tra um poste e depois colidiu contra o 
muro de uma residência na rua Pedro 
Alvarez Cabral. O poste de iluminação 
pública caiu, esticando fiação de ener-
gia de alta tensão. As faíscas geraram 
um incêndio na vegetação próxima.

O acidente mobilizou equipes do 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 
(PM), Guarda Municipal e Copel.

O proprietário do veículo, Jonas Habib, 
de 20 anos, foi socorrido com um corte na 
testa e algumas escoriações pelo corpo, 
sendo levado pelos bombeiros ao hospital 
Nossa Senhora Aparecida.

Além dele, outro ocupante identi-
ficado apenas como Joel, que estava 
sem documentos pessoais, também 
sofreu ferimentos e foi encaminhado 
ao mesmo hospital.

Jonas relatou aos bombeiros que 
estava dando uma volta com mais dois 
amigos – um deles estava na condução 
do carro e não teria conseguido fazer 
a curva perto da ponte, vindo a bater 
contra o poste. O impacto foi com a 
parte lateral direita do automóvel. Com 

Um acidente entre uma 
motocicleta e um caminhão 
boiadeiro às 14h20 de 
ontem (27) na PR-323, em 
frente ao Atacadão do Pla-
nalto. A motocicleta seguia 
em direção ao viaduto e o 
caminhão estaria fazendo o 
retorno, quando aconteceu a 
colisão. O motociclista estava 
com uma Honda ML e fazia 
algumas entregas. O cami-

nhão boiadeiro tem placas de São Ludgero/SC e não estava carregado. O motorista 
não teve ferimentos. O trânsito ficou parcialmente interrompido. Samu e Bombeiros 
prestaram atendimento ao motociclista, de 23 anos que bateu com a cabeça. Ele foi 
encaminhado ao hospital Nossa Senhora Aparecida.

a pancada o poste, que possui um trans-
formador, ficou caído no asfalto, levando 
boa parte da fiação de energia ao chão.

Funcionários da Copel foram ao 
local para reestabelecer a energia elé-
trica, depois que o corpo de bombeiros 
conteve as chamas na vegetação.

A Guarda Municipal fez a interdição 
da via, pois a rua precisou ser total-
mente interditada, até que fosse feita 
a remoção do poste e do veículo.

Jonas disse que o motorista aban-
donou o carro e fugiu, mas não identi-
ficou o motorista.

Estupro de vulnerável
Um homem acusado estupro de 
vulnerável foi detido pela Polícia Militar 
de Umuarama no último sábado (25). 
Ele caminhava pela rua Graciliano 
Ramos, quando foi encontrado e 
abordado. Durante a averiguação, os PMs 
constataram que o homem era procurado 
pela Justiça sob acusação de “ter mantido 
conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 anos”. O 
homem foi levado à Delegacia de Polícia, 
onde foi colocado à disposição da Justiça.

Sopa de crack
Um homem foi preso na madrugada 
do domingo (26), quando confessou 
ser traficante de drogas. Ele foi 
encaminhado para a Delegacia da 
Polícia Civil. Os policiais militares que 
realizaram a detenção do acusado 
relataram que faziam patrulhamento 
pelo Parque Industrial quando viram 
o homem aparentando nervosismo 
ao notar a aproximação da viatura. Ao 
ser abordado, os PMs foram até sua 
residência, onde encontraram pedras de 
crack dentro de uma panela com molho 
de carne. Uma quantia em dinheiro que 
estava no sofá foi apreendida.

ALEX MIRANDA

DEVIDO à violência do choque, poste foi derrubado e transformador de energia foi lançado ao asfalto
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua ambição se eleva e a vontade de vencer na vida vai te levar 
mais longe: foque no trabalho e explore suas competências para 
se destacar. A Lua escorpiana, que fica de boas com vários 
astros, promete um dia de sorte nas finanças e deixa seu tino 
afiado para negociar. 

Touro 21/04 a 20/05
Os astros indicam novidades estimulantes, momentos de muita 
alegria e o período é ideal para você somar forças com quem 
partilha interesses. Alie-se às pessoas que pensam como você 
e têm objetivos semelhantes aos seus.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje você saberá negociar e solucionar questões complexas. 
Seu trabalho também vai render e um desafio importante pode 
ser superado. Júpiter, que troca likes com Netuno, garante um 
ciclo de maior prosperidade e sucesso. 

Câncer 21/06 a 21/07
Pode receber convite para começar algo com boas perspecti-
vas de sucesso ou então firmar uma parceria com alguém de 
confiança. Sua criatividade aflora no trabalho e o momento é 
ideal para alcançar seus objetivos. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
No trabalho, seu empenho, capacidade de iniciativa e liderança 
vão brilhar e você será um exemplo para os colegas: mostre seus 
dons e conhecimentos. Júpiter e Netuno também formam sextil 
exato nesta terça, reforçando sua fé e iluminando seus contatos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Nos contatos, tudo indica que você vai fazer sucesso, conquis-
tará mais popularidade e terá um dia alegre com as pessoas 
queridas. Encontros virtuais e papos com amigos serão cheios 
de animação. Pode se sair muito bem com seus projetos. 

Peixes 20/02 a 20/03
Contatos com assuntos e pessoas de outras localidades podem 
impulsionar seus projetos ou até inspirar novos ideais. No traba-
lho, sua versatilidade, imaginação e desenvoltura vão surpreen-
der e resultados positivos vão aparecer. 

Há chance de realizar algo que deseja há tempos, mas não 
precisa contar pra todo mundo: quanto mais discrição, melhor 
vai se sair hoje. Pode superar crises e encerrar situações des-
gastantes, sentindo um grande alívio. 

Hoje tudo deve fluir de acordo com os seus planos e você vai 
subir mais um degrau em direção ao sucesso: bote fé em suas 
iniciativas e se arrisque. Júpiter e Netuno, que formam trígono 
exato, prometem mais prosperidade e boas chances de melho-
rias na parte financeira. 

Graças a sua inteligência e habilidade para convencer, você 
terá o destaque que merece em suas atividades e brilhará no 
trabalho. Conversas com colegas, parentes e pessoas próximas 
devem favorecer decisões importantes. 

Hoje os astros estão em festa e revelam que muita coisa boa 
deve acontecer em casa e no trabalho. Júpiter forma um belo 
sextil com Netuno e traz boas novas. Não faltará apoio dos 
parentes para resolver qualquer assunto no lar nem inspiração 
para se destacar no serviço.

Com seu poder de decisão e suas ideias férteis, conseguirá se 
dar bem no trabalho, pode encontrar alternativas inovadoras 
para resolver problemas com grana e vai convencer as pessoas 
do seu convívio com facilidade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“ Toda vez que a sua vida estiver fora de sintonia com o pro-
pósito da sua alma, o seu corpo tende a adoecer. As pessoas 
estão perdendo tempo cuidando apenas do corpo. Não tem 

alimento material que sacie uma alma faminta. Nutra sua alma 
e sinta sua vida deslanchar “ (Wallace Lima)

Em Casa!
O Google irá 

manter mais de 
200 mil  funcio-
nários em regime 
de home office 
até pelo menos 
julho de 2021, 

segundo informou 
o The Wall Street 
Journal, ontem 
(27). A gigante 

de tecnologia é a 
primeira grande 

companhia ameri-
cana a formalizar 
um cronograma 

tão extenso diante 
da pandemia de 

coronavírus. 

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 

os leitores da coluna -, Marta 
Santos Oliveira, Cássia Penido Fer-
nandes, Ney Becker,  Claudio José 

da Silva, Fábio Tondato, Felipe 
Barion de Paula, Maria Rosa Garcia 
Zafanelli, Otávio Henrique Laino, 
Wanderlei José de Moura e Carlito 

Moraes de Oliveira.   
Da coluna: felicidades.

ZOOM
Elizangela Barth, na lente exclusiva de Luci Lemes, no ensaio Rock and 

roll  realizado no ano passado com expo de fotos no Old Rock Bar. A colu-
na registra e pede bis. 

LUCI LEMES
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apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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Recordar é preciso! 

#sempre!
O Twitter anunciou que os em-
pregados podem trabalhar em 
casa por tempo indeterminado. 
Mesmo que a pandemia aca-
be, Mark Zuckberg afirmou que 
alguns funcionários do facebook 
poderão continuar trabalhan-
do no esquema de home office 
permanentemente.  Ele disse: 
para sempre!

Rotary Árabe
Em tempos de eventos ain-
da proibidos pelo Covid19, 
a coluna vai ao passado re-
cente (2009) e dá destaque 
ao casal Val e João Pugas 
no jantar árabe promovido 
pelo Rotarry Club Umua-
rama, no Hotel Caiuá. Um 

verdadeiro deslumbre! 

O plus que 
você precisa!

Imagine você ter  todas es-
tas opções para desfrutar no 
seu dia-a-dia:  área de lazer, 
salão de festas, espaço kids, 
espaço gourmet, academia, 
piscina adulto com borda 
infinita (a única de Umua-

rama), piscina infantil, café 
e conveniência, coworking, 
lavanderia compartilhada, 
bicicletário, tool sharing, 
car wash e pet care. Este 
é o novo estilo de vida 

que a Imobiliária Morena 
dispõe pra você em stu-
dios práticos, compactos 
e funcionais. O Top Life 

se antecipa ao futuro e te 
coloca ao lado do conforto 
e da praticidade. Um novo 
normal? Sim, porque você 

merece ser livre! 

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

O Programa Institucional de 
Valorização do Magistério (Pró-
Magíster) da Unipar investe na 
capacitação continuada dos docentes, 
atendendo-os nas suas necessidades 
específicas, seja na seara individual 
ou coletiva, para o desenvolvimento 
de uma educação que priorize a 
autonomia do aluno e a visão proativa 
do professor.
Para o coordenador multicampi 
do Programa, professor doutor 
Luiz Roberto Prandi, a educação 
continuada nesse novo cenário é 
fundamental para manter o corpo 
docente atualizado, melhorando suas 
práticas pedagógicas.
“A educação é desafiadora 
e requer a efetividade de 
novas práticas pedagógicas 
e do aprendizado e não 
mero acúmulo de conteúdo 
sem aplicabilidade. Sendo 
assim, a interação por meios 
tecnológicos precisa ser 
incentivada, bem como o 
professor precisa estar apto 
para utilizá-los e esclarecer 
os alunos sobre as vantagens 
e benefícios das ferramentas 
que estão disponíveis”, 
argumenta Prandi.

Ele lembra que, com o distanciamento 
social, a educação, que já estava com 
um ‘pé’ no mundo virtual, teve que 
se adaptar rapidamente ao modo de 
ensino remoto. “Eis porque o Pró-
Magíster se empenha em promover 
debates a esse respeito”, destaca. 
O mais recente focou como esse 
modelo de ensino incentiva o aluno 
a ser mais autônomo e contou com 
palestras também do secretário 
do Programa, Cesar Rodrigues, da 
coordenadora executiva de cursos 
de Educação Continuada da Unipar, 
professora Célia Macorin, e da 
professora Tatiane Sousa Machado.

Evento do Pró-Magíster discute 
‘Tecnologia e educação’

CAPACITAÇÃO

Em palestra, professora Tatiane Machado 

A fiscalização do final de 
semana, sobre o cumprimento das 
medidas estabelecidas em decre-
tos municipais para a prevenção e 
combate à pandemia de Covid-19 
em Umuarama, demonstrou que 
a maioria dos estabelecimentos 
comerciais, prestadores de ser-
viço e moradores têm adotado 
os cuidados recomendados para 
frear o contágio do coronavírus. 
Mesmo assim, a força-tarefa 
realizada pela Guarda Municipal, 
Vigilância Sanitária e setor de fis-
calização da Secretaria da Fazenda 
realizou algumas autuações.

Na última sexta-feira, 24, denún-
cias de aglomeração levaram a 
estabelecimento comerciais, bares 
e lanchonetes, e de funcionamento 
além do horário estabelecido no 
decreto e foram realizadas diversas 
orientações. Um bar foi notificado 
no Arco-íris, outro no Jabuticabei-
ras e uma igreja com excesso de 
pessoas também foi flagrada e 
notificada no Jardim Alvorada. Um 
comerciante pediu apoio para dis-
persar a clientela e fechar o esta-
belecimento, além de reclamações 
de som alto e algazarra.

No sábado houve denúncia de 
homem positivo para coronavírus 
saindo do isolamento, que foi 
repassada ao COE Municipal para 
apuração, reclamações de lancho-
netes com excesso de público, 
festa em chácaras e residências, 
aglomeração em igreja, mesas com 
jogo de cartas e festas caipiras – 
situações que foram checadas e os 
responsáveis orientados.

No domingo, a fiscalização foi 
estendida ao distrito de Serra 
dos Dourados, Santa Eliza, uma 
panificadora foi notificada por 
atendimento ao público e uma 
empresa realizando vendas por 
drivethru na Avenida Paraná, além 
de várias denúncias sem proce-
dência e orientações.

Fiscais da covid
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Acumuladora guardava quase 
dois caminhões de lixo em casa

Cerca de dois caminhões de 
lixo, roupas velhas, móveis e obje-
tos sem condições de uso foram 
retirados de uma residência no Par-
que Dom Pedro I no último sábado 
(25), pela Vigilância Sanitária. Os 
materiais lotavam todos os cômo-
dos de uma casa de madeira, nos 
fundos de um quintal, onde a mora-
dora – uma senhora na casa dos 
55 anos – vive sozinha, um caso 
aparente de acumulação compul-
siva, também conhecido como 
transtorno de acumulação.

O padrão de comportamento 
que se caracteriza pelo excesso 
de aquisição de itens e relutância 
no descarte da grande quantidade 
de objetos, que costumam cobrir 
áreas de estar da casa, favore-
cendo a proliferação de ratos e 
insetos, como baratas, aranhas 
e escorpiões. A dona de casa foi 
preparada durante a semana, pela 
equipe de assistência social do 
município, e não se opôs à retirada 
dos objetos no último sábado.

“Fizemos o serviço em cinco 
pessoas, com dois voluntários, o 
motorista do caminhão que trans-
portou os objetos para descarte 
no aterro sanitário municipal e o 

operador da pá carregadeira, que 
foi necessária para o carrega-
mento, além de mim”, informou o 
coordenador da Vigilância Sanitá-
ria, Luizim Rosa.

Segundo ele, chamou atenção 
a grande quantidade de bonecas 
– mais de 100, dos mais varia-
dos tipos – e o volume de roupas 
velhas, empilhadas em todos os 
cômodos. “Havia uma estreita 

passagem livre para caminhar den-
tro da casa”, disse. Também havia 
muitas malas, bolsas e latinhas 
recicláveis, além do lixo.

Durante a limpeza, que exigiu 
uma pá carregadeira, surgiram mui-
tos ratos e baratas. O trabalho come-
çou por volta das 8h e durou até às 
15h. Com o apoio da assistência 
social a dona de casa terá acompa-
nhamento médico e familiar.

DURANTE a limpeza, que exigiu uma pá carregadeira, surgiram muitos ratos e baratas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

