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Mais de 340 contaminados por 
coronavírus já se recuperaram
Ao divulgar dez novos casos de pacientes com covid-19 em Umuarama, a Secretaria Munici-
pal de Saúde também informa que mais da metade dos pacientes que foram infectados com 
a doença desde o início da pandemia já se recuperaram. O total de casos na cidade chegou 

ontem a 613, dos quais 341 já conseguiram se recuperar e retornaram à vida normal. l Pág. 5

Colisão grave 
Três pessoas de uma mesma família ficaram 
gravemente feridas na tarde de ontem. Elas 
se envolveram em um acidente na PR-323, 
entre Umuarama e Perobal. O carro em que 
estavam colidiu contra um caminhão carregado 
com areia e depois começou a queimar com 
os ocupantes presos nas ferragens distorcidas. 
Populares conseguiram apagar o fogo e 
evitaram uma tragédia. l Pág. 9

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Campanha 
do Agasalho
O Centro Pop de Umuarama 
recebeu a doação de 800 peças 
de agasalhos, além de cobertores 
e calçados, arrecadados na 
Campanha do Agasalho 2020. 
A entidade, ligada à Secretaria 
de Assistência Social, acolhe 
moradores de rua e pessoas 
de passagem pela cidade, 
oferecendo banho, café da 
manhã e outros serviços. 
Em julho, cerca de 1.100 
pessoas em situação de rua 
foram acolhidas. l Pág. 7
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Conferindo
A vereadora umuaramense Ana Novais, conferiu pessoalmente as 
obras de reperfilamento do asfalto da rodovia que liga o Distrito 
de Santa Eliza, à rodovia PR-182. O pedido da reforma no trecho 
antigo e foi feito pelos moradores. Em 2019, a vereadora procurou 
o deputado estadual Delegado Fernando, para que interviesse 
junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pela 
manutenção e, no início desta semana confirmou que os trabalhos 
estão em andamento. Pelas redes sociais, a vereadora comemorou 
o resultado dos pedidos. “O representante da Associação de 
Moradores do Distrito, Carlos Francisco de Oliveira, eu e o 
deputado Fernando, pleiteamos pela recuperação do asfalto no 
trecho e, com este reforço, conseguimos com que o DER realizasse 
os serviços. Foi uma união de forças”, concluiu a parlamentar.

CPMF digital é ‘jeitinho’
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
classificou de “jeitinho” a criação do novo imposto para bancar 
a desoneração da folha de pagamento das empresas, durante 
evento sobre a reforma tributária promovido pela CNI, Sesi e 
Senai. Para Maia, a desoneração da folha de pagamento deve ser 
bancada pela redução dos gastos públicos e não pela criação de 
impostos, como o que vai incidir sobre pagamentos eletrônicos 
com alíquota de 0,2%. “O Brasil vai ter muitas oportunidades se 
reorganizar o estado. Se acharmos que vamos dar mais ‘jeitinho’, 
criando impostos, vamos taxar mais a sociedade”, disse.

Voto contra
Maia declarou voto contra a proposta e disse que vai trabalhar 
para influenciar os pares contra a ideia. “O presidente vai mandar a 
proposta? Então encaminha! Estou dando minha opinião. Não vai 
passar. Eu sou um voto. Em PEC eu voto. Vou votar contra. Não jogo 
pelas costas. Aqueles que pouco influencio, vou tentar influenciar 
também para votar contra”, afirmou.

Astronauta infectado
O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
Marcos Pontes, anunciou 
que está com a covid-19. 
A informação foi dada 
na noite da quarta-feira 
(29), pessoalmente por 
ele, no encerramento de 
uma live com o senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
e o presidente da Agência 
Espacial Brasileira (AEB), 
Carlos Moura. Pontes disse 
que continuará trabalhando 
normalmente, de casa, em 
isolamento. “A gente vai 
tratar e vai dar tudo certo”, 
afirmou o ministro. “Vou 
até entrar nos testes da 
nitazoxanida. Agora eu posso”, 
completou, referindo-se a 
um vermífugo cuja eficácia 
vem sendo testada para o 
tratamento da doença.

Covid da 
primeira-dama
A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro foi diagnosticada 
ontem (30) de manhã com 
covid-19. A informação foi 
confirmada pela Secretaria de 
Comunicação da Presidência 
da República. Michelle está 
sendo acompanhada pela 
equipe médica da Presidência. 
“A primeira-dama participou 
no fim da tarde da quarta (29) 
do evento de lançamento da 
campanha “Mulheres Rurais, 
Mulheres com Direitos”, no 
Palácio do Planalto. Além da 
plateia, estavam também 
a seu lado, Jair Bolsonaro, 
Tereza Cristina, Damares Alves, 
Vitor Hugo, Rafael Zavala, 
representante da FAO no Brasil, 
e Sueli Martins, representante 
das Mulheres Rurais.



03POLÍTICAUMUARAMA, 31 DE JULHO DE 2020

Oito deputados paranaenses 
votam pela CPI da Lava Jato

Pronta para ser instalada, a 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) contra a Lava Jato rece-
beu a assinatura de 176 deputa-
dos federais, dos quais oito são 
do Paraná. O pedido de instala-
ção da CPI já vem desde 2018, 
mas não prosperou. No ano pas-
sado, em razão das mensagens 
de autoridades da operação Lava 
Jato fur tadas por hackers, sur-
giu nova solicitação para que a 

PR é o segundo em esgotamento sanitário
O Atlas de Atualização da Base 

de Dados de Estações de Trata-
mento de Esgotos, divulgado nesta 
semana pela Agência Nacional de 
Água (ANA), destaca o Paraná com 
o segundo melhor índice do país no 
atendimento à população urbana 
com serviço de esgotamento sani-
tário. O levantamento aponta o 
Paraná com 80,7%, superado ape-
nas pelo Distrito Federal e com 
quase o dobro da média nacional, 
que ficou em 46,5%.

A performance pode ser melhor 
avaliada se forem considerados o 
tamanho da população e o número 
de municípios atendidos. O Dis-
trito Federal engloba Brasília e 
32 regiões administrativas, que 
somam cerca de 3 milhões de 
habitantes. No Paraná, são 399 
municípios e aproximadamente 12 
milhões de habitantes.

Concluído em 2017, o Atlas é 
um estudo pioneiro que propor-
ciona uma visão ampla da situação 
do esgotamento sanitário urbano e 
de seu impacto na qualidade dos 
recursos hídricos do País.

O panorama do esgotamento 
sanitário urbano dos 5.570 

comissão fosse instalada.
O requerimento com o pedido 

acabou sendo protocolado em 12 
de setembro de 2019, com 176 
assinaturas confirmadas, após a 
conferência. Pelo regimento da 
Câmara dos Deputados, não é 
possível retirar assinaturas de pedi-
dos de CPI após o requerimento 
ser protocolado. Agora, cabe ao 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), decidir o momento 

de instalar a CPI, abrindo prazo 
para os partidos indicarem seus 
representantes

Os deputados federais para-
naenses que assinaram o reque-
rimento são: Aliel Machado (PSB), 
Enio Verri (PT), Glesi Hoffmann 
(PT), Leandre Dal Ponte (PV), 
Ricardo Barros (PP), Evandro 
Roman (PSD), Zeca Dirceu (PT) e 
José Carlos Schiavinato (PR), que, 
depois, tentou retirar a assinatura.

municípios foi realizado em conjunto 
com 25 companhias estaduais e 
475 prestadores municipais públicos 
e privados que forneceram informa-
ções primárias de 3.005 cidades.

Para as 2.565, restantes 
foram utilizadas informações 

secundárias, ou seja, aquelas 
disponíveis em pesquisas nacio-
nais realizadas anteriormente, 
tais como a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) 
e o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS).

O Atlas é um estudo que proporciona ampla visão da situação do esgotamento sanitário urbano e seu impacto 
nos recursos hídricos do País

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Atividades
ao ar livre

Cons iderando as 
orientações do Governo 
Estadual e a importância 
do exercício de atividades 
físicas para a saúde física 
e mental da população, 
a prefeita de Cruzeiro do 
Oeste, Helena Ber toco 
publicou um novo decreto 
ontem (quinta-feira, 30), 
que autoriza a prática de 
quaisquer esportes cole-
tivos e individuais, ao ar 
livre, em áreas públicas 
ou privadas.

A permissão vem 
acompanhada de uma 
série de restrições com 
intuito de prevenir os 
esportistas contra infec-
ções pelo novo corona-
vírus. “Temos que nos 
cuidar, não podemos 
deixar de praticar ativi-
dades física, cuidando 
do corpo e da mente. Da 
mesma forma não pode-
mos descuidar, pois o 
vírus está circulando e 
pode atacar a qualquer 
momento”, comenta a 
prefeita, ressaltando que 

a preocupação ainda é 
grande quanto acome-
timento da doença no 
município.

Entre as restrições, 
existe a proibição da rea-
lização de torneios, cam-
peonatos ou quaisquer 
eventos que possam gerar 
aglomerações, até mesmo 
com acompanhantes.

No decreto também 
está a orientação para o 
corriqueiro uso de más-
caras e pela higienização 
das mãos com álcool 
gel. É recomendado tam-
bém aos praticantes que 
pertencem à grupos de 
risco ou que estejam com 
qualquer sintoma gripal, 
de que não frequentem 
locais onde estão outros 
praticantes de atividades.

A prefeita Helena Bertoco 
apoia todas as práticas que 
levam à saúde e bem-estar, 
mas ressalta que o risco de 
contaminação da covid-19 
é muito sério e pede que a 
população tenha responsabi-
lidade ao sair de casa.

DECRETO libera em Cruzeiro do Oeste atividades físicas ao ar livre em logradouros

DIVULGAÇÃO

Dinheiro para vacina
A Assembleia Legislativa 
oficializa na segunda-feira, 3 
de agosto, a transferência de 
R$ 100 milhões - de recursos 
próprios - ao Estado. Esse 
dinheiro será destinado à 
compra da vacina contra o 
coronavírus. “Mais uma vez 
estamos abrindo mão de 
recursos da Assembleia nesta 
emergência causada pela 
pandemia da covid-19”, disse 
o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB).

Lupion continua
O deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR) se reuniu com 
o ministro Luíz Eduardo 
Ramos (Articulação Política) 
e recebeu a garantia de que 
segue no posto de vice-líder 
do Governo na Câmara de 
Deputados. O encontro se 
deu a convite do próprio 
Ramos. Na conversa, o ministro 
buscou entender os efeitos do 
desembarque do DEM e do 
MDB do chamado centrão.

“Se for fake news...”
O TSE estreará uma nova 
campanha de combate 
à desinformação com a 
mensagem “Se for fake news, 
não transmita”. O objetivo é 
abordar a disseminação de 
notícias falsas, com ênfase no 
impacto negativo no processo 
eleitoral brasileiro. O combate 
à desinformação é um dos 
compromissos da gestão do 
ministro Luís Roberto Barroso, 
que enfatiza o papel da Justiça 
Eleitoral e a preocupação da 
Corte com campanhas de 
desinformação, de difamação 
e de ódio na internet. 

Fortes emoções
Está marcada para o dia 
18 de agosto a sessão do 
Conselho Nacional do 
Ministério Público que vai 
analisar três procedimentos 
contra Deltan Dallagnol. 
Estão na pauta o pedido de 
providências apresentado 

pela senadora Katia Abreu 
(MDB-TO); pedido movido 
pelo ex-presidente Lula 
(PT) contra o procurador e 
um processo movido pelo 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) por “manifestação 
em rede social em desfavor 
de senador da República” 
com “uso abusivo de 
liberdade de expressão”.

Contra-ataque
O ex-ministro Sergio Moro 
e procuradores rebateram a 
declaração do procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, de que há uma “caixa 
de segredos” para chantagem 
na operação Lava Jato. O 
ex-juiz afirmou que a Lava 
Jato sempre foi transparente 
e teve suas decisões 
confirmadas por tribunais 
superiores. A associação 
de procuradores também 
respondeu e chamou de 
“reprováveis” tentativas 
de enfraquecimento das 
forças-tarefas. Em conversa 
com senadores da bancada 
lavajatista, Aras se defendeu 
e disse querer “fortalecer 
o combate à corrupção” ao 
tecer críticas à Lava Jato.

Turismo seguro
O governo federal vai 
reabrir as fronteiras 
aéreas brasileiras para 
estrangeiros, sem restrições 
de nacionalidade, desde 
que o turista atenda as 
condições pré-existentes, 
como documentação, 
visto, passaporte e vacinas. 
A portaria especifica 
que é obrigatório que o 
estrangeiro tenha seguro 
saúde, que seja aceito 
no Pís, será obrigatório 
apresentar o seguro 
válido pelo período de 
permanência no Brasil. Essa 
será a primeira vez que o 
Brasil fará essa exigência. 
Objetivo é não sobrecarregar 
o Sistema Único de Saúde 
e nem o da rede privada de 
hospitais no país.
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Mais de 340 contaminados 
se recuperaram da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama divulgou ontem (30), atra-
vés do boletim diário, um aumento de 
10 novos casos positivos de corona-
vírus no município. Com estes novos 
pacientes confirmados com a doença 
o número de acometidos pela covid-
19 subiu para 613. Até agora mais 
de 300 pessoas que haviam sido con-
taminadas conseguiram se recuperar.

Os casos novos são de seis homens 
com idades de 26, 32, 36, 48, 51 e 
71 anos, e quatro mulheres de 19, 35, 
41 e 50 anos. Ainda de acordo com os 
registros, até ontem haviam seis pes-
soas internadas em enfermarias hospi-
talares. Outras quatro estavam em leitos 
de UTI, além de 252 que permaneciam 
em isolamento domiciliar. O número 
de pessoas que morreram por causa 
da doença permaneceu estável, conti-
nuando o registro de 10 casos.

RECUPERADOS
Um dado relevante e que deve passa 

a ser analisado com mais interesse 
pelas autoridades de saúde, se refere à 

quantidade de pessoas que se recupera-
ram do coronavírus em Umuarama. Até 
ontem os registros apontaram que 341 
pacientes que foram infectados, estavam 
liberados e puderam retornar a vida nor-
mal. Um desses paciente que conseguiu 
se recuperar é Wagner Reis, socorrista do 
Samu Noroeste de Umuarama. Na última 
terça-feira (29), ele retornou ao trabalho, 
depois de passar por “maus bocados”, 
como ele mesmo diz, em uma Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) sendo tratado 
de uma infecção de covid-19. “Não desejo 
pra ninguém. O sofrimento é grande. 
Peço para todos tomem os cuidados 
necessários para não serem acometi-
dos pela doença”, salienta.

Suspeitos
Os casos suspeitos agora são 848, 
com nove pessoas hospitalizadas – 
seis em enfermaria e três em UTI – e 
839 isoladas; 2.177 suspeitas já foram 
descartadas, do total de 3.638 noti-
cações. Das 20 UTIs autorizadas pelo 
SUS para pacientes Covid e suspeitos, 
18 estão ocupadas (90%) e das enfer-
marias, 13 estão ocupadas e 27 livres

SOCORRISTA do Samu recuperado do coronaví-
rus pede para que as pessoas tomem cuidado, pois é 
grande o sofrimento de quem é contaminado

ARQUIVO PARTICULAR/REDES SOCIAIS

Parcelamento do IPVA de 2020 está disponível
A Secretaria de Fazenda disponi-

biliza desde ontem (30) o parcela-
mento do IPVA/2020, não inscrito 
em dívida ativa. A medida é inédita 
e foi possível graças a uma lei apro-
vada pela Assembleia e sancionada 
semana passada pelo governador 
Ratinho Jr, que leva em conta as 
dificuldades causadas pela pande-
mia do novo coronavírus.

Até então, o parcelamento da 
dívida do imposto só era permitido 
no exercício seguinte ao venci-
mento. Nessa nova e excepcional 
opor tunidade de regularização de 
tributos, o parcelamento do IPVA 

2020 de veículos adquiridos até 
31/12/2019 poderá ser feito em 
até 6 vezes, com valor mínimo de 
parcela de uma UPF/PR.

O pagamento da primeira par-
cela deverá ser no primeiro dia 
útil após a realização do parcela-
mento – exceto no último dia útil 
do mês, quando o vencimento será 
no mesmo dia. As demais parcelas 
deverão ser pagas até o último dia 
útil dos meses seguintes.

A data limite para formalização é 
17 de agosto e basta acessar o portal 
da Secretaria da Fazenda no endereço 
fazenda.pr.gov.br e realizar a consulta.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AUGUSTO APARECIDO CORÁ torna público que irá requerer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia para a 
IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE 
RIVIERA a ser implantada no lote “A” da unif. dos lotes n 
25-E e25/D-1,ambos da subd. do lote n 25,da Gleba 12 
Jaborandi, Núcleo Cruzeiro Umuarama-PR.

Mais de 8,3 mil cadernos de 
atividades são distribuídos
A Secretaria Munici-

pal de Educação iniciou 
nesta semana a entrega 
do segundo caderno de 
atividades para os alu-
nos da rede municipal e 
também o recolhimento 
do primeiro caderno 
preenchido pelos alunos 
do 1º ao 5º ano. A troca 
do material obedece aos 
protocolos de segurança 
com relação à pandemia 
de coronavírus e tem 
ocorrido sem aglome-
rações nem incidentes. 
Desta vez foram prepa-
rados 8.385 cadernos, 
que atenderão também 
as turmas de educação 
infantil 4 e 5.

Para dar mais segu-
rança aos pais ou res-
ponsáveis pelos alunos e 
também para os servido-
res das escolas do muni-
cípio, a secretaria orga-
nizou a distribuição em 
três dias, por turmas. Na 
quar ta-feira, 29, foram 
entregues os materiais 
para os pais dos alunos 
do infantil 4 e 5 e do 1º 
ano. Na quinta, 30, foi a 
vez das turmas do 2º e 
3º ano e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 
Nesta sexta-feira, 31, 

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 - 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 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 -1,51% 22,82 
Vale ON -2,67% 61,27 
ItauUnibanco PN -1,70% 27,81 
Bradesco PN -3,50% 23,41 
Ambev ON -3,96% 14,55 
Localiza ON +10,85% 49,96

IBOVESPA: -0,56% 105.008 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,07
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 72,260

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 5,1580 5,1590 -5,2%
PTAX  (BC) +0,9% 5,1831 5,1837 -5,3%
PARALELO -0,2% 4,8600 5,4200 -5,6%
TURISMO -0,2% 4,8600 5,4000 -5,6%
EURO +1,0% 6,1109 6,1121 -0,7%

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

DÓLAR 30/07

Iene R$ 0,0494
Libra est. R$ 6,76
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.337,97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/07

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 30/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 109,00 1,9% 0,0%
SOJA Paranaguá 114,00 0,0% -0,9%
MILHO Cascavel 48,00 6,7% 2,1%

SOJA 891,75 0,25 1,5%
FARELO 289,80 2,90 0,2%
MILHO 315,75 0,25 -7,5%
TRIGO 529,50 -3,25 7,7%

SOJA 100,75 0,3% 1,9%
MILHO 42,64 0,1% 5,9%
TRIGO 58,21 0,0% 0,8%
BOI GORDO 213,46 0,0% 5,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 30/07 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)

as escolas receberão os 
responsáveis pelos alu-
nos de 4º e 5º ano e das 
salas de recursos multi-
funcionais (SRM).

Na visita aos estabe-
lecimentos de ensino, 
os pais entregam os 
cadernos antigos, rece-
bem os novos e também 
orientações para a reali-
zação das atividades em 
agosto. O horário fixado 
para o atendimento é das 
8h às 17h, sem intervalo 
para o almoço. O respon-
sável pelo aluno deverá 
comparecer no horário 
em que a criança estuda.

“As escolas organi-
zaram escalas de aten-
dimento que as famílias 
aproveitem o horário de 
almoço para a devolução 
dos cadernos, que são 
colocados em caixas 
– sem contato manual 
dos servidores – e reti-
ram o próximo caderno 
também devidamente 
l impo”,  in formou a 
secretária municipal de 
Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

Por orientação do 
Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-
19 (COE) o contato é o 

mínimo possível. “Fize-
mos de tudo para redu-
zir ao máximo o risco 
de transmissão do vírus 
durante a troca. Não há 
contato nem nas canetas, 
para assinar os termos 
de entrega e retirada – 
que é preenchido pelos 
professores. É obri -
gatório o uso de más-
cara, o distanciamento 
social (caso haja filas) 
e a higienização das 
mãos com álcool gel”, 

reforçou a secretária.
Nestes dias, as secre-

tarias das escolas muni-
cipais também estão 
recebendo novos cadas-
tros para o Programa 
Merenda em Casa, caso 
a família do aluno ainda 
não tenha sido contem-
plada. A pandemia é o 
motivo da suspensão 
das aulas presenciais e 
no momento ainda não 
há previsão de retorno 
às salas de aula.

OS pais entregam os cadernos antigos, recebem os novos e também orientações 
para a realização das atividades em agosto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Campanha
do agasalho

O Centro de Referên-
cia Especializado para 
População em Situação de 
Rua (Centro Pop) recebeu 
ontem (30), a doação de 
800 peças de agasalhos 
masculinos e femininos 
(blusas, camisas e cal-
ças), além de cobertores 
e calçados, arrecadados 
na Campanha do Agasalho 
2020, realizada pelo Sesc 
(Serviço Social do Comér-
cio), RPC e Instituto GRP-
COM, com apoio do Tiro de 
Guerra 05.012 e parceiros.

A entidade, ligada à 
Secretaria de Assistên-
cia Social de Umuarama, 
acolhe moradores de rua 
e pessoas de passagem 
pela cidade, oferecendo 
instalações para banho e 
café da manhã, além de 
outros serviços. Durante 
o mês de julho, cerca de 
1.100 pessoas em situa-
ção de rua foram acolhi-
das pelo Centro Pop. Já 
o albergue municipal, 
que funciona em par-
ceria com a Apromo no 
Conjunto Habitacional 
Guarani, registrou 565 
pernoites de pessoas 
que prec isavam de 
abrigo temporário.

Além dos agasalhos, a 
entidade também recebeu 
100 máscaras de tecido 
reutilizáveis, fabricadas 
por voluntários. A entrega 
dos donativos aconteceu 
no Sesc/Umuarama e a 
arrecadação teve o apoio 

dos atiradores do Tiro de 
Guerra, que têm percorrido 
os bairros de Umuarama 
semanalmente, arrecadando 
alimentos e agasalhos.

“Os donativos serão 
distribuídos para popula-
ção em de rua, atendida 
diariamente pelo Centro 
Pop. Estimamos que 
a quantidade recebida 
seja suficiente para aten-
der os usuários durante 
todo o inverno, neste ano. 
São peças masculinas, na 
maioria, justamente o maior 
público atendido”, explicou 
o coordenador Roger Bruno 
Brambila Giopatto.

A secretária de Assis-
tência Social, Izamara 
Amado de Moura, agrade-
ceu as entidades envolvi-
das na arrecadação e 
disse que a ajuda é muito 
bem-vinda para auxiliar 
as pessoas, durante os 
dias frios do inverno. “A 
situação neste ano foi 
agravada pela pande-
mia de Covid-19, mas 
felizmente a população 
tem ampliado as contri-
buições e os donativos, 
somados aos investi-
mentos sociais realiza-
dos pelo município, têm 
permitido acolher bem 
às pessoas e famílias 
em situação de vulne-
rabilidade. Em nome do 
prefeito Celso Pozzobom, 
registramos o nosso 
muito obrigado”, comple-
tou a secretária.

Pandemia x metas
A maioria dos brasileiros manteve 
suas metas para 2020 a despeito 
da pandemia que atingiu em 
cheio a saúde pública, o mercado 
e a economia - e mudou o 
modo de convívio social. É o 
que constatou a nova rodada 
da Paraná Pesquisas/Coluna 
Esplanada, numa sondagem 
nacional. O instituto perguntou 
a 2.210 brasileiros em 240 
cidades de todos os estados e 
o DF se adiou algum projeto, 
numa pesquisa estimulada com 
citações de temas escolhidos por 
nossa equipe. Dos entrevistados, 
35,7% disseram que não adiaram 
projetos, mas 22,1% cancelaram 
o sonho de viagens pelo Brasil, e 
6,3% de viagem para o exterior. 
Outros 8,6% responderam que 
a pandemia adiou o sonho 
de fazer uma faculdade ou 
iniciar um curso. A crise no 
mercado atingiu em cheio 
7,7% dos entrevistados, 
que adiaram a abertura ou 
expansão de um negócio.

Emprego e carro
O item “comprar/trocar de 
carro” foi apontado por 6,1% 
dos ouvidos; 5% apontaram 
“mudar de/arrumar 
um emprego”; e 3,6% 
desistiram de construir ou 
comprar imóvel.

Radiografia da praça
A pesquisa foi realizada 
de 24 a 28 de julho, e tem 
recortes interessantes sobre 
o perfil dos entrevistados 
por renda, escolaridade e 
regiões. Veja a íntegra no 
portal da Coluna.

Cloroquina engorda
Uma foto do rosto do 
presidente Jair Bolsonaro mais 
inchado assustou brasilienses 
ontem. Há quem aponte efeito 
colateral da cloroquina que ele 
tomou para se curar. 

O favorito
Antônio Barra Torres, 
presidente da Anvisa, é o 
escolhido do presidente 

Bolsonaro para o Ministério 
da Saúde, caso ele não 
consiga mais segurar o general 
Pazuello na pasta. Torres - 
que é médico e militar - e o 
presidente já conversaram a 
sós, no Palácio.

Mistério
Rubem Novaes, o 
ex-presidente do BB que 
pediu demissão, foi chamado 
por Bolsonaro ao gabinete 
na quarta-feira. Queria ir 
com Paulo Guedes, mas 
foi sozinho. O ministro da 
Economia também visitou o 
presidente no mesmo dia, 
horas depois.

Você, não!
A ideia do presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli - 
endossada por Rodrigo Maia 
-, de uma lei que barre, por 
anos, a candidatura política 
de magistrados ou integrantes 
do MP que deixem o cargo é 
tiro certo em eventual projeto 
eleitoral de Sergio Moro. 

Eu, sim!
Raposas da Esplanada indicam 
que o casuísmo evidenciado por 
Toffoli só não é mais polêmico 
que o fato de advogados de 
partidos, sem experiência na 
magistratura, serem nomeados 
por presidentes padrinhos 
para a Suprema Corte. Aliás, 
há dois no STF.

Demissão em massa
A seccional da OAB-DF 
demitiu ontem 45 
funcionários - cerca de 20% 
dos colaboradores, informou 
em nota à Coluna. Alegou 
aperto financeiro. A surpresa 
foi grande, tem gente com 
muitos anos de trabalho. A 
direção vai pagar os direitos 
trabalhistas, claro.
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Propriedade é exemplo de 
sucesso com diversificação

O prefeito Celso Pozzobom e o 
diretor de Agricultura e Pecuária do 
município, Vinícius Chimenez, visi-
taram uma propriedade rural consi-
derada modelo em Umuarama por 
conta da diversificação de produ-
tos e do envolvimento familiar na 
produção, que proporciona bons 
resultados e qualidade de vida. 
É uma chácara de um alqueire, 
localizada na Estrada Irara – com 
acesso pela Estrada Cedro, pró-
ximo ao distrito de Lovat.

Neste pequeno espaço de ter-
ras, o produtor Jean Max produz 
cerca de 500 litros de leite por 
dia, além de morangos, legumes 
e verduras que são comercializa-
dos em três feiras semanais, em 
Umuarama – tudo isso com mão 
de obra apenas dele mesmo, da 
esposa e dos três filhos. “A visita 
teve como objetivo mostrar ao pre-
feito uma propriedade modelo, prin-
cipalmente em diversificação e uso 
da mão de obra familiar em todas 
as atividades, com ótimos resulta-
dos”, disse o diretor.

O produtor é atendido pelo 
Pró-Leite (Programa de Desenvol-
vimento da Pecuária Leiteira de 
Umuarama), desenvolvido pela 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente da Prefeitura, que incen-
tiva os criadores de gado de leite 
a incrementar a produção com 
assistência técnica, reforma de 
pastagens, distribuição de novilhas 
com alto padrão genético, insumos 
e auxílio na produção de silagem.

O programa começou com pou-
cos adeptos, mas já atende deze-
nas de produtores com a reforma 
de pastagens e a doação de novi-
lhas. “Sabemos que os animais já 

Destaques
Pozzobom destacou que além da diversidade de renda em uma proprie-

dade tão pequena, chama a atenção a participação de toda família nos traba-
lhos, o que origina um processo de sucessão familiar e mostra que é possível 
a atividade rural gerar renda e ser atrativa para a permanência no homem no 
campo, proporcionando qualidade de vida e perspectivas de futuro. Por meio 

do Pró-Leite, o produtor já foi contemplado com auxílio da patrulha meca-
nizada na reforma das pastagens, duas novilhas leiteiras e um resfriador de 
leite com capacidade para 1.000 litros. “É um caso de sucesso a ser seguido 
por outros produtores do município, mostrando a viabilidade econômica em 

pequenas áreas”, finalizou o prefeito.

estão produzindo em torno de 30 
litros de leite ou mais, por dia, o 
que faz a diferença nas pequenas 
propriedades. A meta é beneficiar 
até 150 produtores com o Pró-Leite 
e outros benefícios”, acrescen-
tou o prefeito Celso Pozzobom, 
satisfeito com a produtividade 
demonstrada na propriedade.

Além do leite, o agricultor Jean 

Max produz morangos, hortifruti e 
fabrica doce de leite, queijo, man-
teiga, requeijão, doces em geral 
e bolos, tudo comercializado nas 
feiras de quarta, sexta e domingo. 
“Agora a família está construindo 
uma cozinha industrial para se 
adequar à legislação e agregar 
valor ao produto final”, acrescen-
tou Vinícius Chimenez.

AGRICULTOR produz morangos, hortifrúti, fabrica doce de leite, queijo, manteiga, requeijão, doces e bolos, 
tudo comercializado nas feiras
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Colisão entre Vectra e caminhão 
deixa 3 feridos graves na PR-323

Um grave acidente na tarde de 
ontem (quinta-feira, 30), deixou 
três pessoas gravemente feri-
das na rodovia PR-323. Uma 
colisão envolvendo dois veícu-
los foi registrada no trecho com-
preendido entre os municípios 
de Umuarama e Perobal.

Entre os três feridos que fazem 
par te da mesma família, duas 
mulheres apresentaram lesões 
com maior gravidade.

De acordo com o Corpo de Bom-
beiros de Umuarama, o acidente 
ocorreu por volta das 15h30, em 
frente ao posto de combustíveis 
Cavalo Branco. Informações cole-
tadas no local deram conta de que 
o caminhão envolvido, seguia em 
direção a Perobal e feito uma 
conversão à esquerda, com a 
finalidade de entrar no pátio do 
posto. Naquele momento o GM 
Vectra colidiu contra o rodado 
do caminhão e rodou na pista. O 
carro seguia no sentido Cafezal 

do Sul a Umuarama.
No carro estavam três pessoas: 

Alexandro Zuze Machado, de 25 
anos, Monica Ketlin Faria Pessoa, 
de 19 anos e sua mãe Eliane farias 
de Oliveira, de 42 anos.

Informações repassadas por 
bombeiros e socorristas do Samu 
deram conta de que Monica e a 
mãe estavam em estado grave. 
Alexandro sofreu traumas no crâ-
nio e no tórax. Todas as vítimas 
feridas ocupavam o Vectra, licen-
ciado em Pato Bragado. O cami-
nhoneiro não se feriu. O caminhão 
está carregado com areia.

As equipes demoraram quase 
uma hora para estabilizar as víti-
mas mulheres.

HOSPITAL
Todos os feridos foram encami-

nhados para o hospital Uopeccan 
de Umuarama e a Polícia Rodoviá-
ria Estadual de (PRE) de Iporã foi 
até o local para fazer os levanta-
mentos da colisão. Os patrulheiros 

confirmaram que o condutor do 
caminhão parou no acostamento 
para acessar o posto e, quando 
cruzou a pista, foi atingido pelo 
Vectra em sua lateral. A par te 
frontal do carro apresentou muitos 
danos e um incêndio teve início no 
motor. Populares que passavam 
pelo local ajudaram a apagar as 
chamas. A pista ficou totalmente 
interditada por cerca de uma hora, 
sendo liberada somente por volta 
das 16h30 em apenas um sentido 
(Umuarama – Cafezal).

Participaram do socorro equi-
pes do Samu de Perobal e Umua-
rama, uma ambulância da Prefei-
tura Perobal e Corpo de Bombeiros 
de Umuarama. A Polícia Militar de 
Perobal ajudou no controle do trá-
fego até a chegada da PRE. Logo 
após a liberação de meia pista, os 
bombeiros iniciaram a lavagem da 
pista para retirada de óleo e outros 
resíduos, além do lançamento de 
serragem para absorver o óleo.

SAMU e bombeiros atenderam às vítimas feridas, que foram levadas ao Hospital Uopeccan

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Histórias que inspiram
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) caprichou na campanha de divulgação 
do Dia dos Pais (9 de agosto). Além de um 
vídeo emocionante, ‘Histórias que Inspiram’, 
com relatos de jovens empreendedores 
inspirados pelos pais, distribuirá R$ 3 mil em 
vales-compra.

Será marcante
O vídeo pode ser conferido nas nossas redes 
sociais. Os depoimentos de Weverton Alves 
de Queiroz, Silas Marcos Alves, Clóvis Bruno 
Filho, Fábio Zago, Moacir Junior e Aline Ruge 
compõem um documento memorável. A 
respeito do sorteio, serão três vales-compra, 
totalizando R$ 3 mil. Confira as regras no 
nosso Instagram - @aciuumuarama. 

Live solidária
Anote na agenda: no segundo domingo 
de agosto (9), Dia dos Pais, às 19h30, uma 
super live solidária, com apoio da Aciu, vai 
reunir Anderson Santos, Michelle Carolina, 
padre Machado e a dupla Álvaro & Daniel. 
Fique em casa, curta com a gente e 
turbine a solidariedade.

Já é possível colaborar
A arrecadação de alimentos, um dos 
principais propósitos da iniciativa, já ocorre 
e os donativos podem ser entregues na 
Aciu (praça Hênio Romagnolli), livraria Santa 
Terezinha (avenida Flórida) e na paróquia 
São José Operário. Também é possível 
fazer doações em dinheiro através da conta 
170.887-2 (agência Sicoob 4340-0).  

Efeitos da Covid
A Aciu elaborou um questionário que visa 
mensurar os efeitos econômicos da Covid-19 em 
Umuarama ao longo dos meses. O objetivo é 
depurar informações e assim contribuir para que 
a retomada da atividade econômica no município 
ocorra de forma consistente. A participação do 
empresariado é de suma relevância. Visite 
https://forms.gle/e5epWrEoxcethz7t9 e dê 
sua contribuição. É rapidinho.

Caged
Com um dos melhores desempenhos no setor 
industrial do Estado em junho, Umuarama 
assegurou saldo positivo de 75 postos de 
trabalho, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). Embora 
serviços e construção civil tenham refreado, com 
saldos negativos (respectivamente -72 e -33), 
a indústria registrou bem mais admissões 
que desligamentos, computando 163 
empregos diretos.

Estável
O comércio, por sua vez, mesmo com o 
prolongado transtorno ocasionado pelo 
novo coronavírus, esboçou tímida reação. 
Foram 291 admissões e 272 desligamentos, 
perfazendo saldo positivo de 19 postos 
de trabalho. Não deixa se ser um alento, 
levando em conta o desempenho ruim, com 
prevalência de demissões, em abril e maio.

Prevenção em alerta
A fiscalização recente sobre o cumprimento das 
medidas estabelecidas em decretos municipais 
para a prevenção e combate à pandemia de 
Covid-19 em Umuarama demonstra que a 
maioria dos estabelecimentos comerciais, 
prestadores de serviço e moradores têm adotado 
os cuidados recomendados para frear o contágio 
do coronavírus.

Situações recorrentes
Aglomeração em estabelecimentos comerciais, 
bares e lanchonetes e funcionamento além do 
horário estabelecido no decreto, entretanto, 
configuram algumas situações recorrentes, 
invariavelmente punidas em conformidade 
com a legislação. A força-tarefa do município 
faz uma recomendação especial aos líderes 
religiosos, para que sejam evitadas situações 
como o excesso de fiéis, como ocorreu 
no último final de semana em algumas 
localidades. 

Transparência
O contribuinte pode consultar as despesas 
do município de Umuarama com o combate 

à pandemia de Covid-19 diretamente no 
Portal Transparência, acessível pelo site 
institucional da Prefeitura (www.umuarama.
pr.gov.br). Um link específico disponibiliza um 
grande leque de informações sobre todos os 
gastos, boletins epidemiológicos, licitações 
e contratos, entre outras opções, das ações 
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
no enfrentamento da pandemia.

Curso de e-commerce gratuito
Diante das dificuldades enfrentadas 
pelas empresas durante a pandemia e a 
necessidade de retomada da economia, o 
Senac PR está apoiando o desenvolvimento 
do comércio digital. Para isso, 32 unidades 
ofertarão o curso gratuito ‘E-commerce: 
Vendendo no Comércio Eletrônico’. No 
total, são 1.500 vagas para trabalhadores de 
empresas do comércio de bens, serviços e 
turismo. Para mais informações, entrar em 
contato com a unidade do Senac - av. Duque 
de Caxias (ao lado do Sesc)- (44) 3621-5700.

Evolution
Através do programa de aceleração Startup 
Evolution, promovido pelo governo do 
Estado em parceria com o Sebrae, 40% das 
empresas de inovação inscritas aumentaram 
seu faturamento, 10% contrataram 
mais funcionários e as 47 selecionadas 
sobreviveram ao período mais agudo da 
crise provocada pela pandemia do novo 
coronavírus. Confira as 47 ideias selecionadas 
em https://youtu.be/s-ps9DSyBa8.

EAD Sest Senat
Saiu do forno o cronograma de cursos 
oferecidos na modalidade EAD em todas as 
unidades do Sest Senat Paraná. São gratuitos 
para trabalhadores do transporte e seus 
dependentes. Os mesmos também estão 
disponíveis para usuários da comunidade. As 
inscrições podem ser feitas online. Vale conferir - 
https://portaldocliente.sestsenat.org.br/

Copel
A partir de segunda (3), a Copel vai retomar 
atividades que foram suspensas em decorrência 
da pandemia. Entre os serviços que serão 
retomados estão o atendimento presencial 
ao público e a possibilidade de suspensão do 
fornecimento por falta de pagamento, exceto 
para os consumidores beneficiados pela tarifa 
social Baixa Renda. As áreas comuns foram 
sinalizadas e as áreas de espera, adotando-se 
procedimentos de controle de fluxo de clientes.

“Quase sempre, ao verem uma pessoa de 
sucesso, as pessoas tendem a observar suas 
glórias, nunca os sacrifícios que a levaram 
até ali” – *Vaibhav Shah*, pensador

Excelente Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!



11VARIEDADESUMUARAMA, 31 DE JULHO DE 2020

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Assuntos relacionados com sua carreira e suas metas estarão no 
centro das suas atenções e tudo indica que você vai se dedicar com 
mais afinco ao que ambiciona. Caso esteja à procura de trabalho, 
pode receber indicação de pessoas influentes e se sair muito bem 
em processos de seleção ao se candidatar a um emprego. 

Touro 21/04 a 20/05
O momento é ideal para colocar em dia todos os compromissos 
de trabalho e também começar algo que sempre teve vontade. 
No convívio doméstico, terá ótimo entrosamento com as pessoas 
mais velhas da família. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai contar com mais disciplina para realizar seu trabalho e 
as coisas devem fluir melhor: explore seu poder de concentração 
e dará conta do recado. Na paixão, os desejos se tornam mais 
intensos e sua sensualidade aflora. 

Câncer 21/06 a 21/07
Caso precise fazer algum acordo ou assinar contrato, leia com 
atenção cada cláusula e detalhe. Na saúde, vai contar com muita 
disciplina para se cuidar e terá bons resultados em suas iniciativas. 

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
Assuntos que não estavam andando podem caminhar como espera 
agora e serão definidos com seu empenho: o sinal está verdinho 
para você tomar decisões. No trabalho, pode formar boas parcerias 
com os colegas e alcançar vitórias ao somar forças com os outros. 

Aquário 21/01 a 19/02
Terá mais intuições, mas vai precisar de paciência e foco 
para entender os pressentimentos e usá-los a seu favor. Seu 
humor pode oscilar ao longo do dia e você vai se sair melhor 
em trabalhos individuais do que em serviços em que precise 
interagir com os outros. 

Peixes 20/02 a 20/03
Deixe fluir as mudanças que estão chegando sem criar resis-
tências e foque nos seus projetos. Iniciativas com pessoas que 
admira devem render bons resultados. Terá várias oportunidades 
para melhorar seus ganhos e pode pegar um serviço extra.

A Lua migra para sua Casa do Dinheiro logo cedo, pedindo 
atenção extra aos assuntos materiais, mas ela fortalece sua 
capacidade de planejamento, seu lado dedicado e deixa seu 
tino mais apurado para negociar. É hora de organizar as con-
tas, colocar as coisas em ordem e se empenhar por melhorias.

A recomendação é definir prioridades e fazer uma coisa de cada 
vez: com calma e determinação, você vai dar conta de tudo. 
Hoje a sua saúde também pode exigir mais atenção, mas o 
período é indicado para adotar hábitos saudáveis e você terá 
bons resultados se caprichar na prevenção.

A sorte vai te fazer companhia, tudo deve caminhar de forma mais 
benéfica e as coisas vão acontecer sem que precise se esforçar 
muito. Seus talentos vão se destacar no trabalho e, se você procura 
emprego, pode se surpreender com os resultados. queridas. 

Você vai se preocupar mais com o bem-estar da sua família e 
dedicará mais atenção às demandas do seu lar. Pode encerrar 
alguns assuntos que vinham incomodando a todos em casa. No 
trabalho, terá boa produtividade no home office e em atividades 
que fizer individualmente. 

Seu comportamento focado, perseverante e sua habilidade para 
se expressar te ajudarão a dar conta de tudo e convencer as 
pessoas. Também pode ter bons aprendizados e conselhos ao 
trocar ideias com gente experiente e mais vivida. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

A
BAV

ENFEITADOS
ALDEI

AORIXA
EARM

ALASI
PINTORCO

CAD
A

AÇAIMARSD
ÃLEONISE
OAURMATE

NIGERENIL
OM

NACOS
ONCE

TSSRAGAR
MEAROILPG
IRLANDAPAN

E

NHBANCAC
CAOSPOITI

SUCESSORA

Divinda-
de das

religiões
africanas

Letra-
símbolo 
do itálico

Doce
açucarado

popular 
na Bahia

Partícula 
apassiva-
dora do
sujeito 

Fruto 
amazônico
apreciado
por atletas

São doados
em campa-
nhas be-

neficentes

"(?) Vo-
cê!", bor-

dão de Va-
nucci (TV)

Fundador
da banda

Kid Abelha

Protege 
a roupa 
em dias 
de chuva

Pedaço 
(de um

alimento)

Estado da
Praia do
Futuro
(sigla)

Chegar à
metade 
de algo

Petróleo,
em inglês

Carne
apreciada

na
feijoada

País natal
do escri-
tor Bram
Stoker

Grande
êxito

(gíria)

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Comissão 
examina-
dora (de

concurso)

Árvore 
nordestina
das ruas
cariocas

"Da lama ao (?)", can-
ção do Nação Zumbi
Dilma, em relação a
Lula na Presidência

Otávio Au-
gusto, ator
Dois rios
africanos

Orelha, 
em inglês
Picasso ou
Van Gogh

Brado de
cocheiros

Lenço para
a cabeça
Crescente (?), região

do Oriente Médio

(?) das Rocas, 
paraíso ecológico

Sucesso de Moreira 
da Silva (MPB)

Rocha
decorativa
Objetos da
bagagem

Marte, 
em inglês
Moeda da
Itália (pl.)

Bebida
diurética
Laços do
escoteiro

Senhor
(abrev.)

Saudação
esotérica

Filho, 
em inglês
Inferior 

da página
Gelose
(Quím.)

(?) Thorpe,
nadador

Defeito de
motores
Cosseno
(símbolo)

Povoação 
menor que
uma vila

LP e CD

Não pode
estar

trancada, em casas
de espetáculos

Ornados

Evento partidário 
que culmina com a

escolha do candidato

3/ear — oil — son. 4/ágar — mars. 6/fértil. 7/irlanda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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É muito fácil deitar-se na zona de confor-
to e pegar no sono. A vida nos convida a 
evoluir sempre, a ver novas oportunidades 
com os desafios que nos oferece. Ficar na 

zona de conforto significa perder o trem da 
evolução. Desacomode-se! (Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 
que comemoram 

aniversário. Nesta 
sexta ( 31)  vivas 
para Lys Previat-
to, José Carlos 

Sintra,   Jurandir 
de Souza Daniel 
Jarola Scriptore, 

Matheus Henrique 
Sucupira Traballe 
e Silvio Alexandre 
Bruno. No sábado 
(1) vivas para Rosi 

Rodrigues, Maria Clory Zanferrari, Ro-
bson Artur Gruba Moreira , Altenar A. 
Alves, Eliana Rodrigues Vieira  . No 
domingo  (2) vivas para Marlene H. 
Santos, Marilza Possato de Oliveira, 
Valéria Petito, Lisbeth Petito Scana-
vaca e Carlos Vendrame.   Na segunda 

(3) parabéns para Sônia Règio dos 
Santos e Sebastão Aparecido de Aze-

vedo. Da coluna: felicidades!

ZOOM
THAIS MARQUES ilumina a coluna 

desta sexta-feira em clima de Rock and 
Roll na lente exclusiva de Luci Lemes.

 L
U
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I 
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M
E
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ONIX 1.4 LTZ

EQUINOX PREMIER TURBO

..........6/16 ...................... PRETO ..............COMPLETO .................................... R$ 41.900,00

..........18/19 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO, TS .. R$ 132.900,00

..........17/18 ....................  BRANCO .........COMPLETO, AUT .......................... R$ 53.900,00

..........18/19 .................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO ........... R$ 56.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT

ONIX 1.4 LTZ AT
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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

Os altos e importantes 
investimentos em tecnologias 
digitais voltadas à área da educação 
feitos nos últimos anos pela Unipar 
permitiram que o distanciamento 
social não prejudicasse o calendário 
de aulas e eventos da Instituição.

Na Unidade de Paranavaí, os 
trabalhos no Núcleo de Software 
e Tecnologia do Semipresencial 
foram adequados à nova realidade 
e os eventos ganharam proporções 
muito maiores, já que é possível 
conexão com palestrantes do 
cenário nacional e internacional. 

No mês passado, o Núcleo 
promoveu webinar com o tema 
‘Perspectivas da empregabilidade 
no mercado internacional 
de TI’. O convidado do 
primeiro episódio foi o 
ex-aluno do curso de 
Sistemas de Informação, 
Juan Manuel Bononi Garay, 
que atualmente está 
trabalhando em Portugal 
como arquiteto de software 
no SIBS (Sistema de 

Pagamentos de Portugal).  
Com a participação de estudantes 

das graduações presencial, 
semipresencial e EAD (ensino a 
distância), o evento foi transmitido 
pelo YouTube e intermediado pelos 
professores Claudete Werner 
[coordenadora do Núcleo], Jaime 
William Dias, Tiago Piperno Bonetti 
e Wyllian Fressatti. 

Garay agradeceu a oportunidade 
de compartilhar suas experiências 
profissionais: “Conversamos, 
entre outros assuntos, sobre meus 
erros e acertos na carreira. Espero 
ter ajudado de alguma forma e 
incentivado os alunos a darem mais 
valor ao seu curso”.

O convidado foi o arquiteto de software Juan Manuel Bononi 
Garay, egresso da Unipar que trabalha em Portugal 

Webinar aborda perspectivas 
de empregabilidade

MERCADO INTERNACIONAL DE TI

Professores, em Paranavaí, interagem com o ex-
aluno Juan Manuel Bononi Garay, em Portugal

Contos infantis
Até o dia 30 de agosto estão abertas 
as inscrições para seleção de 10 contos 
infantis inéditos para serem publicados 
na 5ª Coletânea Sesc Paraná, com lan-
çamento previsto durante a realização 
da 39ª Semana Literária Sesc PR & 
Feira do Livro 2020. Serão selecionados 
textos ainda não publicados e que valo-
rizem aspectos culturais do estado, por 
meio de elementos simbólicos, lendas, 
costumes, entre outros que remetam à 
identidade do Paraná. Com isso, incen-
tiva-se a produção literária paranaense, 
pois serão aceitos contos de autores 
natos ou radicados no estado, com 
idade igual ou superior a 18 anos.

Tema
O tema é livre, porém o cenário deve 
ter o Estado do Paraná e seus elemen-
tos culturais (lendas, costumes, gas-
tronomia, moda, símbolos do estado, 
personagens e lugares de importância 
histórica e social e outros). Para tanto, 
não serão aceitos termos ou contextos 
discriminatórios referentes à etnia, 
raça, cor, crença, religião, ideologia 
política, orientação sexual e gênero.

Copel aberta
Na próxima segunda-feira (3). a Copel 
vai retomar atividades que foram sus-
pensas em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus. A medida atende 
ao previsto na revisão da Resolução 
aprovada em 21 de julho, pela ANEEL. 
O atendimento presencial ao público 
será retomado, além da possibilidade 
de suspensão do fornecimento por 
falta de pagamento, exceto para os 
consumidores beneficiados pela tarifa 
social Baixa Renda. 

Presencial
Para a reabertura do atendimento 
presencial, a Copel adquiriu equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) para os 
atendentes, disponibilizou álcool em gel 
na entrada das agências e nos postos 
de atendimento e instalou divisórias 
de acrílico nas mesas dos atendentes. 
De forma a assegurar o distanciamento 
social, as áreas comuns foram sinalizadas 
e as áreas de espera foram suprimidas, 
adotando-se procedimentos de controle 
de fluxo de clientes dentro das instala-
ções da empresa. Não será permitida a 
entrada de menores de 16 anos, maiores 
de 60 anos ou de acompanhantes. Para 
evitar aglomeração, só será permitido 
o ingresso de clientes em número 
equivalente ao de atendentes. O uso de 
máscara será obrigatório.
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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

Dez anos se passaram desde 
que Joice Chiareto comemorou 
o diploma de bacharel em 
Administração pela Universidade 
Paranaense, primeiro grande e 
decisivo passo que a levaria para 
uma trajetória acadêmica de 
sucesso. Como todo bom aluno, ela 
sabia que teria que prosseguir os 
estudos para atingir suas metas.

E assim fez: “Eu me formei em 
2010 e já no início de 2011 fiz um 
curso de inglês instrumental para o 
Anpad, um exame de proficiência 
necessário para ingressar em 
grande parte dos cursos de 
pós-graduação stricto sensu de 
Administração”. 

Também em 2011 ela deu outro 
passo determinante: se candidatou 
para uma vaga de aluno especial 
do curso de pós-graduação em 
Administração da FEA/USP. “Como 
aluna especial eu tinha permissão 
para assistir às aulas de uma das 
disciplinas; optei por Administração 
Estratégica”, conta a egressa da 
Unipar, que no final daquele ano 
fez seleção para ser aluna regular e 
foi aprovada.

E quando terminou o mestrado, 
já se inscreveu para o doutorado 
na USP, concluído no ano passado. 
Ela diz gostar muito da carreira que 
escolheu, a docência. “Realmente 
acho que é a minha vocação, 
apenas considero que não é uma 
carreira que recebe a valorização 
que merece”, lamenta.

Atualmente Joice trabalha em 

Joice Chiareto investiu em mestrado e doutorado e hoje orgulha-se da trajetória bem-sucedida que vem construindo 

Egressa de Administração é doutora pela USP
TALENTO UNIPAR

uma startup de desenvolvimento 
de pessoas e liderança, a Flead, e 
também escreve conteúdo para 
cursos EAD, na área de gestão em 
saúde. Antes, atuou por três anos 
na conceituada FECAP (Fundação 
Escola de Comércio Álvares 
Penteado), instituição de ensino 
superior focada em gestão de 
negócios.

Gestão em saúde

Para a carreira docente Joice diz 
que recebeu muito incentivo dos 

professores: “Eles me incentivaram 
a participar de projetos de iniciação 
científica e a me candidatar 
ao mestrado”. Outro estímulo 
importante diz ter vindo da gerente 
do Cemil, Renilde de Alvarenga: 
“Ela me deu a oportunidade de 
estagiar no Cemil e posteriormente 
ser contratada no hospital, onde 
o trabalho que desenvolvi neste 
período me motivou a fazer minhas 
pesquisas na área de gestão em 
saúde, que foi o foco da minha 
dissertação e da tese”.

Joice Chiareto, 
egressa do curso 
de Administração 
da Unipar: 
muito estudo, 
muita dedicação 
e sonhos 
realizados


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

