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Frio chega ao noroeste 
trazendo chuva e ventos 
fortes; tem previsão 
de neve no Sul 
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Ocupação de leitos 
covid caiu para 50% e 
Umuarama registrou 
13 novos casos 

Umuarama já oferece 
tratamento de plasma 
convalescente contra 
o coronavírus

Empresários se unem e criam 
sistema on-line de promoções
Com a intenção de alavancar as vendas no período de pandemia devido à incidência do 
novo coronavírus, empresários de Umuarama criaram um sistema de integração comer-

cial no qual, por uma plataforma on-line, divulgam gratuitamente suas promoções. 
Para ter acesso às ofer tas, internautas devem se cadastrar no site, onde mais de 30 

empresas já apresentam novas vantagens. l Pág. 5

Maconha delivery 
A PRF de Alto Paraíso prendeu ontem um casal de namorados que 

entrava com drogas no Paraná. O condutor, de 26 anos, apresentou-se 
como motorista de aplicativo e disse que foi contratado para buscar 
os entorpecentes no Mato Grosso do Sul. Para a viagem, convidou a 
namorada, de 23 anos, que seria usuária de drogas. O traficante foi 
levado com a droga, a namorada e o Gol para a Delegacia de Polícia 

de Xambrê. O casal responderá junto pelo crime.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2020

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Crescente
25/08 - 14h59

Fases da lua
Minguante
10/09 - 06h28

Nova
18/08- 23h42

Cheia
02/09 - 02h23

Céu claro

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sexta

19 7

Sexta

11 6 12 3

SábadoSábado

NubladoCéu claro Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

717
h

h

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 02 17 23 24 25 31
concurso: 344

07 15 27 28 30 40

concurso: 2119

concurso: 1525

CRICIÚMA/SC

concurso: 2101

01 06 08 11 12 13 20 
22 23 34 36 39 53 56 

60 73 86 88 92 98

07 15 16 25 31 40

13 33 47 48 52 69 77

12 26 31 36 37 49
concurso: 2291

concurso: 5344

13 39 50 64 77

concurso: 5482

66.479
41.715
08.560
14.993
79.626

02 03 04 05 06 08 09 11 
13 15 17 18 20 23 25

ABRIL

concurso: 2015

Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Fundão
Só 11 dos 33 partidos registrados no TSE estão aptos a 
receber recursos do Fundo Eleitoral para as Eleições 2020. 
O valor destinado às legendas totaliza R$ 797,6 milhões, o 
que corresponde a 39,20% do montante total de R$ 2,03 bi 
disponibilizados ao Tribunal pelo Tesouro Nacional em 1º de 
junho. Os critérios de distribuição preveem a obrigação de 
aplicação mínima de 30% do total recebido para o custeio da 
campanha eleitoral das candidaturas do partido ou da coligação.

Pacto
Se há um tema capaz de 
unir situação e oposição 
no Paraná, é o pedágio. O 
líder do governo na Alep, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), e o Presidente da 
Frente Parlamentar sobre o 
Encerramento dos Contratos 
de Pedágio, deputado Arilson 
Chiorato (PT), firmaram 
pacto para trabalhar juntos 
em relação ao tema. Os 
atuais contratos vencem 
em novembro de 2021 
e o governo Ratinho Jr 
vem debatendo a próxima 
concessão com a União 
desde o início do mandato. 
O objetivo é garantir as 
obras necessárias e tarifas 
pelo menos 50% mais 
baixas que as atuais.

Veto mantido 
Após pressão do governo, deputados mantiveram ontem 
(20), em sessão remota do Congresso Nacional, o veto do 
presidente Jair Bolsonaro ao projeto que congela o salário 
de servidores públicos, em troca de auxílio financeiro a 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Com a decisão, 
o funcionalismo público terá o salário congelado por 18 meses 
– até o fim de 2021. Deputados da oposição reclamaram da 
narrativa criada pelo Governo de que a derrubada do veto 
representaria um reajuste salarial automático. 

Articulação 
A articulação do Governo Bolsonaro após a derrubada 
do veto no Senado, na noite da quarta-feira (19), surtiu 
efeito. A Câmara realizaria sessão, ainda naquela noite, 
quando o Governo pediu mais tempo para negociar. Uma 
das estratégias do Governo para pressionar os deputados 
e evitar nova derrota foi vincular a manutenção do 
“congelamento” do salário dos servidores à prorrogação do 
auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
afirmou, ainda na noite da quarta, que a decisão dos senadores 
de “descongelar” o salário de servidores era um “crime contra o 
País”. Ontem de manhã, Bolsonaro havia dito que a derrubada 
do veto causará “prejuízo de R$ 120 bi ao Brasil”.

Acordo
Em paralelo, os deputados 
preparam requerimento 
ao MPF, que fechou 
acordo de leniência com 
concessionárias acusadas 
de corrupção e lavagem 
de dinheiro por meio do 
pagamento de propina a 
agentes públicos em troca 
de alterações contratuais 
que as beneficiaram desde 
1997. Os valores pagos 
pelas empresas estão sendo 
revertidos na redução das 
tarifas e na realização de 
obras previstas nos contratos 
originais. “Precisamos ter 
acesso aos detalhes dos 
acordos, afinal não houve 
participação do Governo do 
Estado nem da Alep nessa 
discussão”, afirmou Bakri.
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MP cobra do governo explicações 
sobre suspensão de quarentena
O Ministério Público do 

Paraná, por meio das Promo-
torias de Justiça de Proteção à 
Saúde Pública de quatro macror-
regiões de saúde do estado 
(Curitiba, Londrina, Maringá 
e Cascavel), ajuizou ação civil 
pública para que o Judiciário 
determine ao Estado a apre-
sentação dos documentos que 
embasaram a não prorrogação 
do decreto estadual que impôs 
restrições preventivas à atual 
pandemia de coronavírus.

A ação foi ajuizada após o 
governo estadual se negar a 
indicar as referências técnicas 
da nota emitida em 14 de julho 
que tornou sem efeito as medi-
das restritivas regionalizadas 
para o enfrentamento da covid-
19 que constavam do Decreto 
Estadual 4.942/2020.

Após a divulgação da nota, 
o MPPR enviou ofício ao secre-
tário de Estado da Saúde, 
“a fim de melhor conhecer 

Fundamentação
A ação requer que o Governo do Estado informe detalhadamente 

qual a orientação da vigilância epidemiológica que fundamentou a 
decisão de não prorrogação do Decreto Estadual 4.942/2020, se houve 
embasamento em outros parâmetros (e, nesse caso, quais seriam eles) 

e qual a matriz de risco seguida pelo Estado do Paraná para as ações 
relativas à contenção da pandemia.

Denunciados 11 na Operação Taxa Alta
O Gaeco ofereceu denúncia 

criminal contra 11 investigados 
na Operação Taxa Alta, que 
apura irregularidades no cre-
denciamento de empresas pelo 
Detran-PR. São seis empresá-
rios e cinco servidores públicos 
comissionados na época dos 
fatos, dos quais quatro traba-
lhavam no Detran e um na Casa 
Civil. Os crimes são: organiza-
ção criminosa, abuso do poder 
econômico, falsidade ideoló-
gica, irregularidade na inexigibi-
lidade de licitação e vantagem 

na execução do contrato.
Deflagrada no final de 2019 a 

operação apurou condutas ilícitas 
no Procedimentos de Credencia-
mento 01/2018, lançado pelo 
Detran-PR, que beneficiou ilegal-
mente uma empresa. O procedi-
mento do Detran objetivava cre-
denciar empresas interessadas 
em realizar o registro eletrônico 
de contratos de financiamento 
de veículos com cláusula de 
alienação fiduciária, arrenda-
mento mercantil, reser va de 
domínio ou penhor.

As investigações constata-
ram que a empresa elaborou o 
edital de licitação, não incluiu 
itens que a prejudicassem 
e inseriu outros que a favo-
reciam. Ela própria indicou a 
pessoa que julgaria os pedidos 
de credenciamento e estabe-
leceu valores da licitação, que 
resultaram em super fatura-
mento do ser viço no Detran. 
A investigação continua, pois 
há indícios da prática de cri-
mes de corrupção passiva e 
ativa e lavagem de dinheiro.

a motivação, a justificativa 
utilizada para a não prorroga-
ção do referido Decreto, bem 
como ter acesso aos critérios 
ou parâmetros pelos quais 
se pauta o Estado do Paraná 
diante dos possíveis riscos 
decorrentes da pandemia”.

Ante a falta de resposta, ape-
sar da reiteração do pedido pelo 
MPPR, foi necessário recorrer ao 
Judiciário, pois, conforme a ação, 
“somente assim, à vista da rea-
lidade a que vem dando causa o 
referido ente público, conseguir-
-se-á conhecer as informações 
perseguidas, para, na sequência, 
compreender se estão ampara-
das em justificativas técnicas, 

estratégicas e informações em 
saúde e averiguar se há ou não 
justa causa para o ajuizamento 
de outra ação”.

AVALIAÇÃO DE RISCOS
O MPPR ressalta que, passa-

dos meses do início da pande-
mia, ainda não se conhecem os 
parâmetros pelos quais se pau-
tou o Governo do Estado para 
deixar de prorrogar as medidas 
restritivas do Decreto Estadual 
4.942/2020, muito menos os 
indicadores utilizados na ava-
liação dos riscos. Tal atitude, 
alega o MPPR na ação, repre-
senta afronta aos princípios 
constitucionais de publicidade, 
eficiência e motivação.
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Frio chegou
no noroeste

Uma onda de frio 
intenso começou a atin-
gir vários estados do 
Brasil desde ontem (20) 
e segue até amanhã 
(sábado, 22) com os dias 
bastante frios em parte 
do centro-sul. De acordo 
com a previsão do Insti-
tuto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet) e do Centro 
de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), 
as condições climáticas 
atípicas vão provocar que-
das acentuadas de tem-
peratura nos estados do 
Sul do país, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, 
sul de Goiás, Rondô-
nia, Acre e centro-sul 
do Amazonas, além dos 
estados de São Paulo, 
sul de Minas Gerais e 
do Rio de Janeiro.

Para Umuarama, a 
previsão é de tempera-
turas que variam nesta 
sexta entre 7ºC e 17ºC. 
No sábado, a mínima 
também deve ser de 7ºC 
e a máxima pode ficar na 
casa dos 19ºC.  

Chuvarada
O Simepar divulgou ontem um mapa onde 

aponta o acumulado de chuvas entre os dias 15 e 
19 de agosto e mostrou que na região em que está 

localizada Umuarama, o acumulado foi superior 
a 150 mm de chuva nestes dias. A precipitação 
acima da média veio logo depois de um longo 

período de estiagem que afetava o abastecimento 
na maioria das regiões do Paraná.

FRIO
A intensa massa de ar 

frio de origem polar deve 
provocar temperaturas 
mínimas muito baixas, 
inclusive com possibili-
dade de valores inferio-
res a O°C em par te do 
Sul do Brasil. Em áreas 
de Mato Grosso, por 
exemplo, a temperatura 
deverá ter um decrés-
cimo em torno de 10°C 
entre as noites de hoje.

Haverá ainda con-
dições favoráveis para 
formação de geadas 
amplas, tempestades 
e vendavais.  “Além 
disso, com a umidade 
remanescente e o frio 
intenso, há também 
possibilidade de queda 
de neve nas regiões ser-
ranas do Rio Grande do 
Sul, no oeste, sul, meio-
-oeste e planalto nor te 
de Santa Catarina, bem 
como em áreas do sul 
e sudoeste do Paraná, 
entre o fim de tarde e 
noite de quinta-feira 
(20), na sexta-feira (21) 
e no sábado (22)”, expli-
cou o Inmet.

Live
Os dois senadores 
paranaenses do Podemos, 
Alvaro Dias e Oriovisto 
Guimarães, participam no 
próximo dia 27 de uma live 
dentro da programação de 
aniversário do Tribunal de 
Contas do Paraná. Em pauta, 
o futuro político do País, 
pós-pandemia, projetos 
polêmicos em trâmite 
no Congresso Nacional e 
gestão do presidente Jair 
Bolsonaro, dentre outros 
temas. O evento será on-line 
e liberado ao público.

Positivado
O prefeito de Francisco 
Beltrão, Cleber Fontana 
(PSDB), testou positivo para 
covid-19. O prefeito está bem 
e se recupera no isolamento 
em casa. Cleber Fontana 
espera retornar ao trabalho 
na próxima semana, após o 
período de isolamento.

Tudo errado!
O deputado Ricardo Barros 
(PP) criticou a atuação do 
ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta na 
condução do enfrentamento 
da pandemia do coronavírus 
no Brasil. Segundo ele, 
Mandetta errou ao 
seguir recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde. “Nós começamos tudo 
errado. Começamos com 
essa história de ficar em casa, 
se tiver tosse, febre, dor de 
cabeça, fica em casa, só vai 
para o hospital se tiver falta de 
ar, e aí já era tarde. Foi um erro 
grave do ministro Mandetta”.

Imunidade de rebanho
Ricardo Barros defendeu a tese 
da imunidade de rebanho, 
ao afirmar que, no retorno às 
atividade normais e com 70% 
da população tendo adquirido 
o coronavírus, a pandemia 
acabaria, pois as pessoas 
estariam imunes à doença. 
Essa teoria é contestada pela 
Organização Mundial da Saúde. 

Para a OMS, a imunidade de 
rebanho está descartada como 
forma de superar a pandemia.

Vacina russa
O governador Ratinho Junior 
disse ao jornalista Luiz Datena 
que o governo russo poderá 
mandar doses de vacina para 
seus cidadãos residentes no 
Brasil já a partir de outubro. 
“Tenho uma vizinha russa que 
mora aqui há alguns anos. 
O governo russo já entrou 
em contato com ela dizendo 
que, a partir de outubro, vão 
mandar vacina para todos os 
cidadãos russos que moram 
no Brasil. O governo russo 
não faria isso se a vacina não 
estivesse bem avançada”.

Turismo de eventos
Eventos com até 50 pessoas 
já podem ser realizados em 
Foz do Iguaçu. A medida 
busca movimentar o turismo 
diante da crise causada pela 
pandemia. Os locais, exclusivos 
ou não para eventos, devem 
seguir medidas sanitárias 
para a prevenção do novo 
coronavírus.

Saneamento
O principal investimento 
da Sanepar em Toledo nos 
últimos quatro anos foi na 
ampliação do sistema de 
esgoto sanitário, um total de 
R$ 52 milhões, incluindo a área 
de abastecimento de água. 
Dentre as obras se destacam a 
implantação da ETE Rio Toledo 
e a execução de mais de 37,7 
quilômetros de rede coletora.

Auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o auxílio 
emergencial deve ser 
prorrogado por mais alguns 
meses, podendo ser estendido 
até o fim do ano. O valor do 
benefício aos informais pesa 
nos cofres públicos e, por isso, 
deverá ser reduzido. O valor 
desembolsado pelo governo 
até agora foi de R$ 161 bilhões, 
segundo balanço da Caixa.
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Empresários se unem e criam 
sistema online de promoções

Com a intenção de alavancar 
as vendas no período de pandemia 
devido à incidência do novo corona-
vírus, empresários de Umuarama 
criaram um sistema de integração 
comercial onde, através de uma 
plataforma online, divulgam gratui-
tamente suas promoções. Internau-
tas que tem acesso às promoções 
são apenas os usuários do sistema, 
que devem estar devidamente cadas-
trados. Somente assim poderão ser 
beneficiados com tais promoções.

Quem teve a ideia e deu o pon-
tapé inicial para a criação do Grupo 
de Descontos Imperador (GDI), foi o 
dono da pizzaria Imperador, Willian 
Rodrigues. “Qualquer empresário 
da cidade pode participar gratuita-
mente, desde que faça um cadas-
tro e apresente uma promoção. O 
sistema não tem fins lucrativos, ini-
cialmente estamos fortalecendo o 
comércio local e dando uma oportu-
nidade para que os empresários ven-
dam mais, posicionem ainda mais 
suas marcas no mercado e também 
criando uma oportunidade para que 
os usuários possam ter uma renda 
extra”, conta, ressaltando que para 
fazer par te do sistema o usuário 
deve pagar R$ 20. “Estes R$ 20 
pagos no ato do cadastro, são devol-
vidos através de desconto no mesmo 

valor na pizzaria”, reforça.
NÃO É PIRÂMIDE

Ele lembra que cada indicação feita 
pelo usuário, o retorno dos R$ 20 vai 
para o indicador, que só tem oportuni-
dade de indicar duas pessoas.

“Em uma pirâmide o valor para 
entrar é bem maior, e o dinheiro 
é gerido sempre pelo dono do 
sistema. Em nosso sistema, o 
dinheiro é compar tilhado entre 
os membros. Em uma pirâmide o 
usuário só obtém lucro mediante a 
entrada de novos integrantes, em 
nosso sistema o usuário já tem 
lucro somente com os descontos, 
ele chama seus amigos ou indica, 
quiser ter uma renda extra, não 
há obrigação de indicação. O mais 
importante é que em nosso sistema 
a pessoa consome os produtos”.

O empresário explica ainda que 
existe um teto financeiro para que 
o usuário encerre sua operação 

dentro da plataforma.
FUTURO

Rodrigues explica ainda que o 
sistema tem a pretensão de obter 
lucros no futuro, com a criação de 
uma plataforma de pedidos virtuais 
para entrega no sistema de delivery. 
“Nas plataformas que utilizamos 
aqui na cidade, temos que pagar até 
10% de toda a venda. Na pizzaria, 
por exemplo, a cada 10 pedidos, 8 
são feitos pelo aplicativo”, salienta.

A plataforma online para entre-
gas através de aplicativo ainda está 
em fase da análise mas, de acordo 
com o empresário, assim que estiver 
preparada para ser lançada no mer-
cado, irá beneficiar os empresários 
que estão cadastrados no sistema”.

Com apenas uma semana dis-
ponível na internet, o Grupo GDI 
já possui uma gama de 30 empre-
sas parceiras cadastradas e mais 
de 100 usuários.

Legalidade
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu) foi consultada 

pela reportagem do Jornal Tribuna Hoje News, a respeito da legalidade do funciona-
mento do sistema, mas o departamento jurídico não recebeu documentação para aná-
lise da plataforma. De acordo com o presidente, Orlando Santos, o empresário criador 
da plataforma visitou a Aciu e apenas expôs o projeto. “Enquanto não for apresentada 

a documentação sobre a legalidade, o departamento jurídico não nos dá subsídios 
para que possamos dar o apoio necessário ao sistema”, conclui Santos.
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Ocupação dos leitos
Covid cai para 50%

Umuarama já tem 688 pessoas 
recuperadas de covid-19 entre 
os 828 casos confirmados até o 
momento, desde o início da pan-
demia. Ontem (quinta-feira, 20), 
a Secretaria Municipal de Saúde 
anunciou, em seu boletim epide-
miológico, o aparecimento de 13 
novos casos. Entre os infectados, 
nove são mulheres, com idades de 
15, 21, 23, 25, 38, 48 (duas), 64 
e 78 anos, e quatro homens com 
idades de 55, 61, 67 e 91 anos.

Até ontem, 11 pessoas estão 
internadas com coronavírus, duas 
delas ocupavam leitos em UTI e 
nove em enfermaria e outras 117 
permaneciam em isolamento domi-
ciliar, totalizando atualmente 128 
casos ativos da doença. O número 
de óbitos se manteve estável 
desde o início do mês, com apenas 
12 casos registrados.

Além dos positivados, a Secre-
taria de Saúde investiga 351 
pessoas com suspeita de infec-
ção pelo novo coronavírus, das 
quais 343 estão isoladas e oito 

hospitalizadas devido à gravidade 
dos sintomas – duas em UTI e 
seis em enfermaria. Outros 3.647 
casos suspeitos já foram descar-
tados, entre as 4.826 notificações 
registradas ao longo da pandemia.

Conforme informações do sis-
tema de acompanhamento de leitos 
da Secretaria de Estado da Saúde, 

na tarde desta quinta-feira havia 10 
leitos de UTI ocupados por pacientes 
com covid-19 em Umuarama (50% 
do total de 20 disponibilizados pelo 
Sistema Único de Saúde-SUS) e 20 
leitos de enfermarias – também a 
metade dos 40 leitos oferecidos 
para os 21 municípios da 12ª Regio-
nal de Saúde.

As chuvas e ventos fortes podem provocar 
quedas de árvores, segundo o Simepar, na 
quarta (19) no noroeste forma registrados 
ventos de até 79km/h. em Umuarama, esta 
arvore centenária, foi derribada pela raiz. Ela 
caiu no meio da avenida Apucarana, impe-
dindo o tráfego num dos trechos mais movi-
mentados da cidade, que liga diversos bairros 
ao centro comercial. Rapidamente equipes 
da prefeitura fizeram o corte do tronco e da 
galhada. Ainda de acordo com o Simepar, a 
frente fria está passando e não há indícios de 
ventos fortes para os próximos dias.

ALEX MIRANDA

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 0,36 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 2,34 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
19/7 a 19/8 0,5000 0,1303 0,0000
20/7 a 20/8 0,5000 0,1303 0,0000
21/7 a 21/8 0,5000 0,1303 0,0000
22/7 a 22/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
PPetrobras PN -0,70% 22,73 
Vale ON +0,90% 62,95 
Bradesco PN -0,24% 20,70 
Viavarejo ON +1,40% 19,55 
B3 S/A ON +4,65% 62,34 
Magazine Luiza ON -2,62% 87,35

IBOVESPA: +0,61% 101.467 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,83
Libra est. 0,76
Euro 0,84
Peso arg. 73,53

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 5,5530 5,5540 +6,4%
PTAX  (BC) +2,9% 5,6504 5,6510 +8,6%
PARALELO +0,2% 5,2000 5,8100 +5,8%
TURISMO +0,2% 5,2000 5,7900 +5,9%
EURO +2,6% 6,7014 6,7038 +9,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 20/08

Iene R$ 0,0534
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.231,98 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/08

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: 2,0%  | TJLP: 4,91%

Em 20/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 125,00 3,7% 15,7%
SOJA Paranaguá 131,00 4,0% 13,9%
MILHO Cascavel 54,00 8,0% 22,7%

SOJA 903,00 -9,50 0,7%
FARELO 293,80 -1,90 0,2%
MILHO 324,50 -0,50 -1,1%
TRIGO 519,50 7,50 -0,5%

SOJA 111,67 0,8% 11,5%
MILHO 46,70 0,2% 12,6%
TRIGO 58,26 0,0% 0,1%
BOI GORDO 219,27 0,0% 4,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/08 PR DIA 30d.

Em 20/08 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Cai consumo de água
Desde o início da pandemia 
do coronavírus em março, 
os galões de 5, 10 e 20 litros 
de água sofreram queda de 
5% no consumo no País. As 
embalagens descartáveis 
pequenas,  de 1,5 litro, tiveram 
queda de 80% nas vendas. 
Muito disso porque o povo 
está em home office e bares, 
restaurantes e hotéis - os 
maiores vendedores desse 
produto - ficaram fechados por 
quatro meses. Os dados são de 
Marcelo Pacheco, diretor do 
Sindicato Nacional da Indústria 
de Águas Minerais no Estado do 
Rio de Janeiro, um dos maiores 
produtores do Brasil. O setor 
espera reaquecer as vendas 
com a volta gradativa das 
atividades na praça.

Recorde
Os números refletem uma baixa 
em relação ao alto consumo de 
janeiro e fevereiro deste 2020, 
quando foram envasados 460 
milhões de litros apenas no 
estado fluminense.

Verão vem aí
De acordo com Pacheco, o 
consumo maior está nos quatro 
meses do verão, período que 
destina 60% da produção do 
ano para a venda.

Salamaleque!
Sabe para quem o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a telefonar 
no último dia 10 de agosto? 
Para o príncipe herdeiro da 
Arábia Saudita, Mohammad bin 
Salman Al Saud.

Óleo brazuca
É o segundo contato, em um 
mês, com o xeique que manda 
no petróleo do Oriente Médio. 
O chanceler Ernesto Araújo 
ajuda na tradução. Na pauta, 
os campos de pré-sal.

Sinal na faixa
O setor de trânsito no Brasil 
deve muito a Luís Miúra, 
ex-diretor do Detran do DF que 
morreu vítima de câncer no 
último dia 17. Foi dele a ideia 
de criar o sinal de vida na faixa 
de pedestre, que começou em 

Brasília, no Governo de Cristovam 
Buarque. O hábito ganhou o 
Brasil e virou até lei hoje vigente 
em centenas de cidades.

Verba x Covid
Até ontem, 23 fundos, em 
nove estados, arrecadaram 
mais de R$ 297 milhões - 
de verba pública e privada 
- para ajuda a hospitais 
universitários nesta pandemia 
do coronavírus. O balanço 
é do presidente do Confies, 
professor Fernando Peregrino.

MERCADO
Remédio$
As farmácias lucram cada vez 
mais este ano. As 26 redes 
da Associação Brasileira 
de  Farmácias e Drogarias 
(milhares de unidades que 
controlam 70% do setor no 
País) movimentaram R$ 27,45 
bilhões no 1º semestre de 
2020, alta de 7,74% sobre o 
mesmo período de 2019.

É do patrão
O BB reverteu no TST uma 
indenização de R$ 104 mil 
pedida por um funcionário 
que criou um software para a 
instituição. Por mais que a ideia 
seja do servidor, ele recebeu 
por isso e o banco provou 
que o empregado o fez com 
ferramentas da corporação. 

Fica a pergunta
E se o funcionário tivesse 
registrado o produto e a patente 
no Inpi, antes ou durante o 
processo de elaboração do 
software? É caso para grandes 
bancas estudarem. Há um 
precedente famoso nos EUA: a 
ideia do Facebook foi dos irmãos 
Winklevoss, na universidade, mas 
foi Mark Zuckerberg, contratado, 
o gênio quem criou o portal e 
os algorítimos de interação. Os 
irmãos viraram sócios de Mark 
após disputa judicial.

Investigação dos
desaparecidos

O Depar tamento da 
Polícia Civil do Paraná 
des i gnou  o  de l e -
gado Adailton Ribeiro 
Junior, titular da Dele-
gacia de Alto Piquiri, 
para presidir o inqué-
rito policial que apura 
as circunstâncias do 
desaparecimento de 
um casal de Goioerê.

A informação foi 
d i v u l g a d a  o n t e m 
(quinta-feira, 20) pelo 
delegado-chefe da 7ª 
Subdivisão Pol ic ial 
(SDP) de Umuarama, 
O s n i l d o  C a r n e i r o 
Lemes, que também 
acompanhará os tra-
balhos de Adailton.

K a w a n e  C l e v e , 
23 anos, e Rubens 
Bigueti, 29 anos, estão 
desaparecidos desde o 
dia 3 de agosto.

Adai l ton R ibe i ro 
J un i o r  assume  o 
comando da inves-
tigação, em caráter 
especial, em substi-
tuição ao delegado 
de Goioerê,  He l io 
Nunes, que se encon-
tra l icenciado para 
tratamento de saúde. 
O Depar tamento tam-
bém determinou que 
a 7ª SDP preste todo 
apoio necessário ao 
delegado que agora 
assume o caso, requi-
sitando inclusive e 
se for necessário, o 
apoio de outras uni-
dades da Polícia Civil 

do Paraná, como o 
GOA (Grupamento de 
Operações Aéreas), 
Tigre (Tático Integrado 
de Grupos de Repres-
são Especial) e Cope 
(Centro de Operações 
Policiais Especiais), 
além de acompanhar 
diariamente as investi-
gações realizadas.

Ontem pela manhã, 
Adailton falou à repor-
tagem do Jornal Tri-
buna Hoje News, rela-
tando que ainda está 
se in te i rando dos 
fatos e não pôde dar 
detalhes a respeito 
das investigações e 
nem mesmo sobre as 
buscas que começa-
ram a ser feitas na 
área rural de Moreira 
Sales, onde o carro do 
casal desaparecido foi 
encontrado queimado.

FAMÍLIA
Kawane Cleve é filha 

do ex juiz de direito de 
Umuarama João Cleve 
Machado. Pouco antes 
da descober ta de seu 
desapa r e c imen t o , 
o filho de apenas 4 
meses foi encontrado 
abandonado no quin-
tal de uma casa em 
Goioerê e posterior-
mente entregue à avó 
materna, que está 
cuidando da criança, 
enquanto  aguarda 
novidades que possam 
esclarecer o desapare-
cimento da filha.
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Detran presencial
O Detran-PR retoma a partir de segunda 
(24) os atendimentos presenciais. 
Os serviços já disponibilizados pelo 
portal do órgão e no aplicativo 
Detran Inteligente permanecerão 
disponíveis apenas por estes meios. Os 
demais serão oferecidos apenas com 
agendamento, uma forma de impedir a 
aglomeração, evitando a propagação da 
Covid-19. Os horários disponibilizados 
estarão bem mais restritos.

Há vagas
A Agência do Trabalhador de Umuarama 
costuma disponibilizar centenas de vagas 
semanalmente, contemplando os mais 
diversos segmentos. Para pleitear uma delas 
é necessário agendar com antecedência o 
atendimento por meio do site - https://bit.
ly/3glOjz2. Para sanar dúvidas e saber mais 
basta ligar para (44) 3621-1100.

Pronampe prorrogado
O prazo para formalização de operações 
de crédito no Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) foi prorrogado 
por três meses. Micro e pequenos 
empresários podem pedir empréstimos 
de valor correspondente a até 30% de sua 
receita bruta obtida no ano passado. Caso 
a empresa tenha menos de um ano de 
funcionamento, o limite do empréstimo é 
de até 50% do capital social ou até 30% da 
média de faturamento mensal.

Decolando
Após cerca de dois anos em obras e R$ 
18 milhões aportados em alvenaria e 
equipamentos, as obras no aeroporto 
Orlando de Carvalho estão na reta final. 
A revitalização do espaço vai permitir 
pousos e decolagens das aeronaves da 
Azul Linhas Aéreas e facilitar o contato 
dos moradores do município, distante 
555 quilômetros de Curitiba e 520 
quilômetros de Campo Grande (MS), 
a capital mais próxima, com qualquer 
lugar do mundo em poucas horas.

Perseverar
O Índice de Confiança da Indústria cresceu 
8,4 pontos na prévia de agosto, na 
comparação com o número final de julho. 
Com o resultado, a confiança chegou a 
98,2 pontos, em uma escala de zero a 200, 
segundo dados da Fundação Getulio Vargas. 
A confiança dos empresários no momento 
atual cresceu 8,1 pontos e chegou a 97,2 
pontos. Já a expectativa dos empresários 
avançou 8,8 pontos e atingiu 99,3 pontos.

Arenito Trade Academy
Em destaque na agenda a palestra online 
‘Tecnologia, Organizações e Inovação - 
Colocando Ideias para Trabalhar’, com o 
especialista em cultura digital Gil Giardelli. 
Anote na agenda: no próximo dia 25, 
às 19h30. Tendo como público-alvo 
universitários, comerciantes e lideranças, 
marcará o lançamento do projeto Arenito 
Trade Academy - Empreendendo na 
Jornada Acadêmica. Garanta sua inscrição 
acessando https://bit.ly/3l1GW39.

Protocolo orienta feirantes
Uma iniciativa muito legal do Sebrae resultou 
em um conjunto de protocolos que trazem 
orientações para os donos de micro e 
pequenas empresas. Diferentes segmentos 
estão tendo de se adaptar às novas regras 
implementadas pelas autoridades de saúde 
com o objetivo de evitar o contágio pela Covid-
19. Um deles é o das feiras livres.

Recomendações
Além de fazer uso constante de sanitizantes 
para mãos, é importante diminuir a 
capacidade de público do estabelecimento, 
de modo que seja possível minimizar o 
contato e manter o distanciamento de, 
no mínimo, 1,5m entre pessoas nas filas 
e em torno das barracas. O ideal é que 
os feirantes e seus colaboradores vistam 
uniformes somente no local de trabalho 
e não compartilhem suas vestimentas 
entre si. Além disso, o acesso dos feirantes 
deve ser feito apenas pela parte de trás da 
barraca, evitando a circulação pelas laterais 
e frente. A ideia é sempre reduzir o contato.

Complemento
É importante informar aos clientes que 
as barracas da feira são comprometidas 
com as boas práticas e com a segurança, 
para que eles se sintam seguros. Antes 
da montagem das barracas e bancas, 
higienize todos os balcões, balanças 
e demais utensílios com desinfetante 
tipo álcool 70% e papel descartável. A 
desinfecção também pode ser realizada 
com uma solução de água sanitária.

Complemento II
O anúncio verbal de produtos 
disponíveis para comercialização deve 
ser evitado. As balanças, bancada, 
máquinas de cartão e utensílios, 
devem ser higienizados antes da 
comercialização dos alimentos, 
e sempre que possível durante o 
funcionamento da feira. Fica proibido o 
corte e a exposição de produtos como 
frutas, hortaliças ou outros alimentos 
prontos para consumo e a degustação 
também não deve ocorrer.

Sebraetec
Microempreendedores individuais e 
donos de micro e pequenas empresas 
podem participar de um programa de 
inovação e tecnologia oferecido pelo 
Sebrae, o Sebraetec. O programa subsidia 
70% do custo do valor do produto ou 
serviço. Todo o processo é 100% digital, 
atendendo com excelência importantes 
demandas, relacionadas a design, 
tecnologia, produção e sustentabilidade. 
Todas as informações necessárias 
para pleitear podem ser obtidas pelos 
telefones (44) 3623-8101/0800 570 0800 
e acessando https://bit.ly/3gakBww.

Restaurante popular
O Restaurante Popular de Umuarama 
tem a previsão de servir, a partir do ano 
que vem, até mil refeições diariamente, 
a um baixo custo. A previsão é que 
a obra seja concluída até dezembro. 
Localizado no jardim Danielle, o 
espaço tem proposta tanto de servir 
as refeições no local, como também 
entregar marmitas a trabalhadores, 
moradores de outros bairros e a 
estudantes do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) e da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), que têm 
campi também nas proximidades.

“Pensar é o trabalho mais difícil que 
existe. Talvez por isso tão poucos se 
dediquem a ele” - Henry Ford

Excelente semana

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

O astro caminha para trás e talvez tenha que rever alguns planos. 
A boa notícia é que ele tá de bem com a Lua e o resultado deve ser 
positivo. Ainda de manhã, a Lua entrará na Casa 7, onde estimula a 
cooperação e o trabalho em equipe. Some forças com os colegas 
em prol das metas e dos objetivos em comum. 

Touro 21/04 a 20/05
Pense na sua saúde e respeite os horários das refeições e de 
descanso. Também é um bom momento para marcar exames 
e consultas de rotina. Ocupado com as coisas práticas da vida, 
você pode deixar o amor em segundo plano.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua anuncia doses extras de sorte e entusiasmo para você. 
Seu alto-astral será ainda mais evidente e deve contagiar os 
colegas. Com isso, o clima no emprego ficará mais descontraído 
e até as tarefas mais difíceis vão fluir melhor. 

Câncer 21/06 a 21/07
Priorize as tarefas que já domina e aproveite a sua experiência 
para se destacar no que faz. Também é um bom astral para 
quem trabalha em casa ou num negócio de família. Em família, 
a Lua em Libra garante doses extras de harmonia e equilíbrio 
no convívio com os parentes. 

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
Você terá ambição e não medirá esforços para conquistar ainda 
mais a confiança dos chefes. Fique de olho nas oportunidades e 
mostre que está pronto para assumir novas responsabilidades. 
A Lua na Casa 10 também aumenta a sua vaidade.

Aquário 21/01 a 19/02
Bom dia para investir em cursos e trocar ideias com pessoas 
inteligentes e que possam ter algo a ensinar. Você vai se inte-
ressar por tudo que possa abrir a sua mente e trazer novas 
oportunidades para a sua carreira. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua facilita o desapego e você pode aproveitar esta vibração 
para se livrar de mágoas, ressentimentos ou mesmo de coisas 
que não usa mais. Faça uma limpeza na sua vida, tanto nos 
armários quanto no coração. 

É hora de investir nos seus projetos para o futuro e buscar 
aliados que possam ajudá-la nessa missão. Trabalhe em equipe 
ou busque o apoio dos amigos para o que precisar. Sua vida 
social ficará mais agitada. 

A Lua aumenta a sua habilidade de se expressar e defender 
suas opiniões. Isso deve ajudar a dialogar e negociar no tra-
balho, facilitando as coisas numa entrevista de emprego ou 
garantindo acordos e negócios bem vantajosos. 

Confie nos seus talentos e na sua disciplina para se destacar 
no que faz. Nas paqueras, que tal fazer uma forcinha para se 
soltar um pouco mais? Saturno está todo pimpão na sua Casa 5 
sugere que pode se interessar por pessoas mais velhas e expe-
rientes, talvez alguém que você já admire pelo sucesso que tem. 

Seu lar será seu porto seguro e é para onde deve correr para 
acalmar o espírito e renovar suas baterias. Na paquera, agir 
naturalmente será o suficiente para encontrar um crush magia. 
Explore seu carisma e seu jogo de cintura para conhecer pes-
soas, atrair e envolver quem desejar. 

Confie na sua intuição para se livrar de gente falsa e mal-intencio-
nada. A Lua também indica que pode se render às tentações de 
um romance secreto ou proibido e ainda é cedo para dizer se o 
lance tem chance de dar certo, então, vá com calma, minha filha.

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK

BANCO 30

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

PEQ
RETANGULO

MOLETRAIR
VINCOLO
ATHABIL

IDEMREDOR
IOALATA

ESPECTADOR
CALMAEO

BULALODOS
ARMTONER

SALAUVAS
IEDUIDO
VELEJADOR

VALEUTARO

Certo
teste

escolar

A classe 
A de uma
sociedade

Tenente
(abrev.)

Iniciar
(canto) 

Graciliano
Ramos,
escritor

Conforto
almejado

pelos
cidadãos

Ouro, 
em es-
panhol

Agir como
o marido

infiel 

O jogo 
do bingo

Os
objetos
valiosos
do leilão

Face
interna da

mão

As
Nações
Unidas
(sigla)

Aquele
que fala

em
público

O caseiro
combate

a desidra-
tação

Braço, em
inglês

Frutos da
videira

O cômodo
das

visitas

(?)
Lobo, 

compositor

Baralho
esotérico

Figura geo-
métrica
Que não
é duro

Tranquili-
dade

 "Manual" 
do remédio

Navega-
dor

Obrigado
(gíria)

Apto;
capaz

Estômago
das aves

Em volta
Associa-

ção Cristã
de Moços

Embalagem
de cerveja

Haste
vegetal

Judas (?),
apóstolo
Maluco
(gíria)

O tempo
passado

Ari Toledo,
humorista

"Legal",
em IML
Muito
bonita

Dobra
produzida
em calças

Da
mesma
maneira

A 3a vogal
Frequen-
tador de
teatros

Limos
Cartucho
para im-

pressoras

3/arm — oro. 5/hábil — toner — valeu — vinco.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Costela! 
No domingo (23)  
às 11h30, será 
realizada a 19ª 
Festa da Costela 
promovida pelo 
Rotary Club de 
Umuarama em 

prol do Abrigo Tia 
Lili e ocorrerá na 
Casa da Amizade. 
A costela e seus 

acompanhamentos 
serão entregues no 
local da festa pelo 
sistema drive-thru. 

Convite  R$ 100 
e serve quatro 

pessoas.

“A vida é uma oportunidade que o univer-
so nos dá para evoluímos e impactarmos 
o mundo ao nosso redor. E assim como 
numa música, podemos criar novas me-

lodias, usar novos acordes e nos aperfei-
çoarmos, para sermos sempre uma melhor 
versão de nós mesmo.” ( Wallace Lima)

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que comemoram aniver-
sário. Nesta sexta ( 21)  vivas para  Nélio 

Guazzelli, Antonio Prudêncio Gabiato, 
Nancy Justiniano de Souza, Patricia Ales-
sandra Turbay e Renato Jorge Demasi. No 
sábado (22) vivas para Elaine Magalhães, 
Vilmar Custódio Pereira, Daniel Américo 

Louback e  Ermelinda Maria Alves Cardiga. 
No domingo  (23) vivas para João Pugas, 
Samuel Rodrigues da Silva e Tatiane Silva 
Guelsi Sales. Na segunda (24) parabéns 

para Kellin Cristina Medina Marin, Clarice 
Souza bento, Gilmar Canceliere do Carmo 
e Solange Aparecida Ryszka. Da coluna: 

felicidades!

ZOOM
O final de semana reserva 
abraços e felicitações para 

Ivanildo Coutinho que neste 
sábado (22) comemora 

aniversário, cercado pelo 
carinho da família e amigos.

TH
IA

G
O

 C
A
S

O
N

I
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TRAILBLAZER LTZ DIESEL

..........17/18 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO ............ R$ 83.900,00

..........18/19 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO, 7L .... R$ 184.900,00

..........13/14 .................... PRATA ...............COMPLETO ..................................... R$ 37.900,00

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

COBALT 1.4 LTZ

EQUINOX LT TURBO

CRUZE SEDAN LTX I TURBO
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A Universidade Paranaense 
promove nesta sexta, 21, 
encontro on-line dos seus 
grupos musicais. Os projetos – 
de Umuarama [Coro Unipar], 
Guaíra [Coro Unipar], Toledo 
[Coral Universitário] e Francisco 
Beltrão [Tom Maior] – prometem 
repertório eclético e muito alto 
astral.

A realização é da Diretoria 
Executiva de Gestão da 
Comunicação e Divulgação da 
Unipar. À frente dos trabalhos 
está o ator Luiz Fernando 
Guarnieri. Ele disse 
que o evento tem por 
objetivo estimular 
os integrantes dos 
projetos a compartilhar 
alegria e animação 
neste momento de 
isolamento social.

“A música encanta, 
emociona, provoca 
motivação... é tudo o 
que precisamos para 
diminuir o tédio que 
esta pandemia tem 
gerado”, diz, lembrando 

que o encontro também 
proporciona oportunidade para 
os coros mostrarem os trabalhos 
realizados do início do ano até 
agora.

Os ensaios, mesmo de 
forma remota, mantiveram os 
grupos unidos. Os cantores são 
estudantes da Unipar e outras 
pessoas das comunidades do 
raio de influência da Unipar. Para 
conferir, basta ter internet e se 
conectar ao canal da Unipar no 
YouTube. Começa às 18 horas.

Programe-se: começa às 18 horas, pelo canal da Unipar no YouTube

Unipar promove encontro de 
seus corais nesta sexta

SHOW ON-LINE

Coro Unipar [em cena do espetáculo 
realizado no ano passado] promete 

compartilhar muita vibração

Plasma
convalescente

O Hospital Cemil aderiu ao trata-
mento com plasma convalescente 
de doentes que ficaram curados 
de covid-19. O plasma retirado do 
sangue de doentes curados é rico 
em anticorpos neutralizantes da 
doença, capaz de matar o vírus se 
ainda ativo e pode colaborar para 
maiores chances de recuperação 
e em menos tempo.

O Hemonúcleo de Umuarama 
convoca pacientes já curados 
de Covid-19 de Umuarama e 
região para serem doadores. 
Para doar, basta agendar pelo 
fone (44) 3621-8307.

O plasma convalescente nada 
mais é do que a parte líquida do 
sangue coletada de pacientes que 
se recuperaram de uma infecção 
e sua administração passiva é um 
meio que pode fornecer imunidade 
imediata a pessoas suscetíveis. 
Ele é rico em anticorpos neutra-
lizantes, capaz de matar o vírus 
se ainda ativo, além de colaborar 
para maiores chances de recupe-
ração e em menos tempo.

Além de do Hospital Cemil, o 
tratamento está sendo implemen-
tado na Santa Casa de Goioerê, 
onde o protocolo já foi iniciado.

O Hemonúcleo de Umuarama convoca pacientes já 
curados de Covid-19 de Umuarama e região para 
serem doadores

ASSESSORIA
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Transmitido dos estúdios da TV UP pela internet, o 2º ‘EAD/Unipar Connect’ tem como 
objetivo debater com estudantes e profissionais da comunidade assuntos relevantes 
do cenário atual. A programação prioriza palestras informativas, todas com foco nas 
tendências do mundo pós-pandemia. Os convidados são conceituados professores da 

Unipar e especialistas com experiência de mercado. 

EAD/Unipar Connect - Tendências profissionais no pós-pandemia 
VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA O

Segunda-feira, 24, 19h

Principais dificuldades e cases de 
sucesso das startups
A convidada é a analista de 
sistemas e cofundadora da 
Orbital Aceleradora, Ana Carolina 
Ebenau. Com o intuito de 
diminuir incertezas envolvidas 
na criação e desenvolvimento 
de negócios, a consultora e 
coordenadora de treinamentos, 
validações e auditoria irá 
abordar o assunto e comentar 
cases de sucesso das startups 
acompanhadas por ela e a equipe 
que compõem a sua empresa. 

Interessados em participar podem 
se inscrever gratuitamente no link: 
https://mkt.ead.unipar.br/connect

Terça-feira, 25, 19h

Protagonismo feminino: a 
valorização da mulher no mercado 
de trabalho
A engenheira agrônoma e 
coordenadora do Comitê Mulheres 
do CREA-PR, Daniela Alves dos 
Santos, vai abordar os avanços 
conquistados pelas mulheres no 
mercado de trabalho e nos cargos de 
liderança. Perita do TJ-PR, SP e SC e 
conselheira da Câmara de Agronomia 
do CREA-PR, ela também vai falar 
sobre o programa ONU Mulheres, 
assédio e perspectivas futuras do 
protagonismo feminino. 

Terça-feira, 25, 21h

Carreira de executiva na área 
financeira: trajetória, desafios e 
possibilidades
Os entrevistados, o CFO da 
multinacional Sancor Seguros, 
Rafael Gozer, e o head da GazinCred 
S/A, Maykon Costa, ex-alunos da 
Unipar, descreverão suas trajetórias 
profissionais. Além de relatarem 
os desafios enfrentados e as 
possibilidades de aprendizado que 
tiveram desde a graduação, também 
participarão de debate sobre o futuro 
dos cargos de gestão e de setores 
financeiros. 

Quarta-feira, 26, 19h

O impacto da covid-19 para o setor 
de TI
Profissionais vão discutir o cenário 
atual do setor das tecnologias de 
informação durante o período da 
pandemia do novo coronavírus. 
Diógenes Ferreira, Fabio Benedito 
de Souza, Leandro Cavalieri e Jane 
Panaro Queiroz, todos ex-alunos 
da Unipar, e Cleber de Souza Relli, 
coordenador do Núcleo de Ciências 
Exatas e Tecnológicas da Unipar/
EAD, analisarão ainda as perspectivas 
futuras nessa área.

Direto de São 
Paulo: Uma das 
convidadas, Ana 
Carolina Ebenau, 
da Orbital, vai falar 
sobre incertezas e 
negócios
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