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Projeto de lei leva à 
discussão a vida útil 
da frota da Viação 
Umuarama 
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Padres de Umuarama 
debatem sobre 
renovação de contrato 
com Sanepar

Notificações de 
suspeita de dengue já 
atingem quase 10% da 
população 

Criança e idoso infectados elevam 
para 16 os casos de coronavírus

Um aposentado de 86 anos foi o 16º paciente a ter confirmação para a covid-19 em Umuarama. 
A Secretaria Municipal de Saúde ainda investiga como ocorreu a contaminação, mas a suspeita 
é de que ele tenha contraído coronavírus após receber visitas de familiares de fora da cidade. 

Além dele, uma criança de apenas dois anos também foi infectada pela doença. l Pág. 5

Cocaína
 Polícia Militar descobriu um ponto de fracionamento de 
cocaína. Três homens foram presos em flagrante quando 
separavam pequenas quantidades da droga em papelotes 

que seriam distribuídos posteriormente. Mais de 300 gramas 
foram apreendidos durante a ação policial que aconteceu 

durante a manhã no Jardim Cima. l Pág. 8e9
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Pazuello
Com a saída de Nelson Teich, o discurso no Palácio do Planalto é de 
que Jair Bolsonaro deve manter o general Eduardo Pazuello interino 
por um tempo para que o presidente escolha sem “açodamento” 
o novo ministro da Saúde. Nos bastidores, porém, auxiliares do 
presidente admitem que a ideia é que Pazuello assine a mudança 
no protocolo da cloroquina – como quer Bolsonaro –, pois o 
governo tem sido alertado de que nenhum médico de renome 
concordará com a ideia. O protocolo poderá ser questionado 
judicialmente e, se algum médico assinar, pode responder no banco 
do conselho, segundo especialistas da área da saúde.

Exonerado da Cultura
Um dos primeiros nomeados pela secretária nacional de Cultura do 
governo federal, Regina Duarte, foi exonerado do cargo na sexta-
feira (15). Pedro José Vilar Godoy Horta deixou o cargo de secretário 
especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do 
Cidadania, depois que a exoneração foi assinada pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, Braga Netto. Ainda não a substituto e de acordo com 
a assessoria da Secretaria “está em andamento uma reestruturação 
interna, motivada por novos projetos e prioridades. Fazem parte 
desse processo eventuais adequações das equipes e suas lideranças”.

Nomeações
No início de março, Regina Duarte nomeou os primeiros 
integrantes de sua equipe, entre eles o advogado Pedro Machado 
Mastrobuono, que assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), e Godoy Horta, que passou a chefiar o gabinete 
dela. Na ocasião, Regina também nomeou, como secretário 
de Economia Criativa, o professor de gestão cultural Aldo Luiz 
Valentim; a chefe da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade 
Intelectual, Alessandra da Silva Martins; e o chefe da Secretaria de 
Difusão e Infraestrutura Cultural, Caio Fagundes Kitade. Procurada, 
a Secretaria Especial de Cultura informou que “está em andamento 
uma reestruturação interna, motivada por novos projetos e 
prioridades”, e que “fazem parte desse processo eventuais 
adequações das equipes e suas lideranças”.

Militares
Ministros que defendem que 
Pazuello fique como secretário-
executivo foram procurados 
por parlamentares que avaliam 
ser um perigo a decisão de 
mudança de protocolo. Além do 
risco para a saúde da população, 
afirmam que a decisão vai 
prejudicar a imagem das 
Forças Armadas, se um militar 
assinar uma mudança sem base 
científica, e agravar o ambiente 
político para o presidente no 
Congresso. Mesmo assim, 
Bolsonaro quer seguir adiante 
com a cloroquina. Enquanto 
isso, o governo diz que procura 
um médico que “aguente a 
pressão” do cargo.

Negativo
A assessoria da Vice-Presidência 
da República informou 
ontem (17) que os exames 
de coronavírus aos quais se 
submeteram o vice-presidente, 
Hamilton Mourão, e a mulher 
dele, Paula, resultaram 
negativo. Mourão e a mulher 
entraram em isolamento social 
no sábado (16), na residência 
oficial do Palácio do Jaburu, 
depois que um servidor, com 
quem o vice-presidente teve 
contato na quarta (13), ter sido 
diagnosticado com covid-19. Em 
nota, a assessoria informou que 
Mourão retoma às atividades 
amanhã (20), de acordo com o 
resultado da contraprova.



03POLÍTICAUMUARAMA, 19 DE MAIO DE 2020

Câmara discute vida útil da 
frota da Viação Umuarama
Um projeto de Lei Ordinária foi 

enviado á Câmara Municipal de 
Umuarama para que os vereado-
res analisem o tempo de vida útil 
dos veículos do transporte coletivo 
utilizados no município. A proposi-
ção tem a intenção de alterar uma 
lei já existente que vigora desde o 
ano de 1999.

Em sua mensagem ao presi-
dente do Poder Legislativo, verea-
dor Noel do Pão (PSC), o prefeito 
Celso Pozzobom, também do PSC, 
solicita uma apreciação do texto, 
que altera a redação do artigo 6º, 
inciso VI, da Lei 2.198/1999 pre-
tendendo aumentar a idade média 
dos veículos utilizados no trans-
porte de passageiros.

Segundo a Secretar ia de 
Administração do Município, 
o aumento da idade média de 
quatro para seis anos é salutar. 
“Não prejudicará a qualidade do 
serviço, desde que haja uma cor-
reta manutenção dos veículos e 
tornará possível uma manuten-
ção das tarifas cobradas pelo 
transpor te, sem a necessidade 
de reajustes em pequenos espa-
ços de tempo”.

Por outro lado, o texto ‘bate de 
frente’ com o relatório final da CPI 
(Comissão Parlamentar de Inqué-
rito) que apura o contrato feito pelo 
Município com a empresa Viação 
Umuarama Ltda.

Segundo o vereador Deyb-
son Bitencour t, presidente da 
CPI, um pedido de vista se fez 
necessário pois tais alterações 
poderão prejudicar o resultado 
final do relatório da comissão 
que já está concluído e prestes 
a ser divulgado.

“Tal alteração poderá ser feita 

Portas fechadas
De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) do Transporte Coletivo, a apresentação do relatório final deveria ter 
sido realizada há algumas semanas, mas foi necessário seu adiamento, pois 
esperam que a Câmara Municipal possa ser reaberta à comunidade. “Espe-
ramos que a comunidade possa acompanhar, presencialmente, a resposta 

dos quatro vereadores envolvidos sobre os trabalhos feitos nas análises 
do contrato e do andamento da prestação do serviço de transporte púbico 
coletivo em Umuarama”, comenta Bitencourt. Os trabalhos da CPI foram 

iniciados oficialmente no dia 24 de setembro do ano passado. A divulgação 
do relatório estava agendada para quinta-feira, 30 de abril, mas durante a 
sessão ordinária realizada na sexta-feira, 27 de abril, o presidente da CPI 

requereu o adiamento por um período de 30 dias afirmando que, “apesar 
de o relatório estar concluído, é relevante aguardar a retomada das ativi-
dades habituais dos órgãos públicos, já que vários destes, como a Câmara 
Municipal de Umuarama, estão funcionando sem acesso ao público, tendo 

em vista as ações de precaução no combate ao coronavírus”.

depois da apresentação do relató-
rio, principalmente se passar em 
segunda discussão e for sancio-
nada antes da apresentação do 

relatório final”, comenta Deybson, 
que preferiu não detalhar dados 
coletados durante as investiga-
ções da comissão.

PROJETO pretende estender a vida útil da frota da Viação Umuarama de quatro, para seis anos. Oposição 
quer que CPI seja apresentada antes

ALEX MIRANDA
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Renovação
com Sanepar

Representantes de 
entidades, moradores e 
representantes da Câmara 
Municipal de vereadores 
de Umuarama se reuniram 
na Catedral Divino Espirito 
Santo com o Padre Luiz 
César Bento e Pe. Leandro 
Carlos Broleze, que interme-
diaram um debate sobre o 
contrato de renovação de 
prestação de serviços entre 
a Sanepar e o Município.

No encontro que aconte-
ceu na última semana, esti-
veram presentes a Procura-
dora Jurídica do Município, 
Carolina Cicote Moreira e 
Carlos Henrique Gonçal-
ves, Gerente Regional da 
Sanepar que esclareceram 
dúvidas e responderam 
questionamentos.

A iniciativa do debate 
foi da Pastoral do Meio 
Ambiente, que encontrou a 
necessidade de trazer esse 
assunto em questão e os 
Padres do Decanato da 
Catedral do Divino Espirito 
Santo e do Decanato São 
Francisco de Assis, aceita-
ram intermediar a contenda.

PEDIDO AO PREFEITO
Para o Padre Luiz César 

Bento o objetivo do encontro 
foi esclarecer a renovação 
do contrato com a Sanepar, 
ouvindo a prefeitura, a pró-
pria empresa e a população 
e pediu para que o prefeito 
Celso Pozzobom reavaliasse 
a necessidade de tamanha 
urgência, solicitando inclusive 
que a retomada da discussão 
a respeito da renovação do 
contrato com a Sanepar para 
depois da pandemia.

“Foi muito frutuoso, 
pois as par tes consegui-
ram explicar um pouco e a 
população conseguiu ques-
tionar. O resultado dessa 
reunião foi que o grupo que 
aqui esteve, firmou o pedido 
para o executivo, não cele-
brar esse contrato agora, 
mas esperar um tempo 
para que passe essa pan-
demia. Que nesse período, 
os conselhos possam dis-
cutir e avaliar melhor esse 
contrato, para depois resol-
ver. Queremos fazer a polí-
tica da forma correta, não 
partidária, mas colocando 
os nossos cargos por um 
bem comum, em prol da 
vida, o bem maior”, finaliza 
o Sacerdote.

INICIATIVA da Pastoral do Meio Ambiente terminou com pedido para que prefeito 
adie a discussão para depois da pandemia

ASSESSORIA

Fake News
Vinte e um estados e o Distrito 
Federal estão discutindo ou 
já aprovaram a aplicação de 
multa para quem divulga 
informações falsas na internet 
sobre pandemias, epidemias 
e endemias. A legislação 
abrange desinformações 
sobre o atual momento de 
pandemia. Em cinco estados, 
a norma que prevê punição 
para quem publica fake news 
já está valendo: Acre, Ceará, 
Paraíba, Rio Grande do Norte 
e Roraima. No Paraná, um 
projeto de lei está em discussão 
da Assembleia Legislativa. 
Vale sempre destacar que 
os jornais são considerados 
como os veículos de maior 
credibilidade na divulgação das 
prevenções sobre a pandemia 
do coronavírus.

Ação solidária
A ação dos servidores da 
Assembleia Legislativa 
arrecadou 759 cestas básicas 
que serão destinadas a 
Campanha Cesta Solidária 
Paraná do Estado. As cestas 
básicas serão distribuídas para 
famílias em vulnerabilidade. 

Juros e multas
O deputado Anibelli Neto 
(MDB) apresentou projeto de 
lei que veda a cobrança de 
juros e multas pelo atraso no 
pagamento das mensalidades 
das escolas da rede privada 
enquanto durar o estado 
de calamidade pública em 
relação da pandemia do 
coronavírus. Anibelli Neto 
diz que a cobrança de juros 
e multas pelo atraso no 
pagamento das mensalidades 
acaba por gerar uma 
dificuldade ainda maior para 
as famílias que já passam por 
uma situação tão delicada.

Crise política
Parlamentares da bancada 
federal do Paraná apontam 
risco de uma ruptura 
institucional e caos no País 
com o agravamento da crise 
política em meio à pandemia 

do coronavírus. O senador 
Alvaro Dias (Pode) afirma que a 
democracia no Brasil está “sob 
ataque”, em razão de “ameaças 
públicas” de enfrentamento 
“aos poderes constituídos”.

Trânsito mata
Um levantamento da 
Seguradora Líder aponta 
números alarmantes: em dez 
estados brasileiros, o trânsito 
mata mais do que os crimes de 
homicídio, latrocínio e lesão 
corporal seguida de morte. E 
o Paraná é um deles. O estado 
ocupa a terceira posição no 
país com 2.629 sinistros pagos 
por acidentes fatais no trânsito 
contra 1.992 óbitos por crimes 
violentos em 2019.

Aula Paraná
Desde 6 abril, funciona na 
rede estadual de educação um 
sistema multiplataforma (Aula 
Paraná). Segundo a Secretaria da 
Educação, 1,07 milhão de alunos 
da rede estadual tiveram acesso 
às aulas nos primeiros 40 dias de 
funcionamento das plataformas 
de ensino a distância. As aulas 
podem ser acessadas pela TV 
aberta, Youtube, no aplicativo 
Aula Paraná, no Google 
Classroom e com a retirada de 
conteúdos nas escolas. 

Dano ambiental
O Instituto Água e Terra avalia 
os danos ambientais causados 
pelo vazamento de combustível 
em São José dos Pinhais. Um 
oleoduto da Transpetro foi 
perfurado e a suspeita é de 
roubo de combustível. “Foi 
uma ação criminosa que acaba 
ocasionando um acidente 
com muitos danos”, diz o 
secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes. “Cabe a nós 
fazer um acompanhamento 
para reparar esses danos”. Essa 
perfuração causou vazamento 
significativo e atingiu um córrego 
afluente do Rio Despique, na 
qual serve de captação de água, 
por parte da Sanepar, para 
abastecimento da cidade de 
Fazendo Rio Grande.
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Infecção em criança e em idoso 
elevam para 16 os casos de covid

Um aposentado de 86 anos é 
o 16º paciente a ter confirmação 
para a covid-19 em Umuarama. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
ainda investiga como ocorreu a 
contaminação, mas a suspeita é 
de que ele tenha contraído corona-
vírus após receber visitas de fami-
liares de fora da cidade.

O quadro de saúde do paciente 
é estável e ele foi colocado em iso-
lamento domiciliar, permanecendo 
sob monitoramento do Centro de 
Operações de Enfrentamento à 
covid-19 (COE).

Além do idoso, no último final de 
semana, a Secretaria Municipal de 
Saúde registrou um caso de uma 
criança infectada pelo coronavírus 
em Umuarama.

Uma menina de apenas 2 anos 
foi confirmada depois que passou 
por exames no centro de triagem da 
covid-19, instalado ao lado do Pronto 
Atendimento 24 horas. De acordo 
com a Secretaria de Comunicação 
(Secom), a criança é parente de três 
pessoas infectadas e que receberam 
confirmação na semana passada.

Os casos anteriores foram de 
dois mototaxistas (pai e filho) que 
trabalhavam no mesmo ponto, no 
centro da cidade e que também 
tinham grau de parentesco com 
um homem infectado pela doença 
em São Paulo. Este é motorista e 
estava a trabalho naquele estado, 
retornando à Umuarama recente-
mente, quando apresentou os sin-
tomas, passou por exames e teve 

a confirmação, sendo colocado em 
isolamento domiciliar.

Um dos motaxistas (pai) per-
manece internado em hospital da 
cidade, enquanto o filho está iso-
lado em casa.

O boletim epidemiológico divul-
gado na segunda-feira (18), apon-
tou que na cidade foram feitas 456 
notificações (20 a mais que o ante-
rior), sendo que 256 casos foram 
descartados e 184 pessoas apre-
sentaram suspeita da doença, das 
quais 181 permanecem isoladas e 
três hospitalizadas (em enferma-
ria). Dos 16 casos positivos, cinco 
estão recuperados, um paciente 
permanece internado em UTI, nove 
estão em isolamento domiciliar e 
uma pessoa morreu.

Orientação nas casas de repouso sobre prevenção à Covid-19
A Vigilância Sanitária da Secre-

taria Municipal de Saúde reuniu 
representantes de instituições 
de longa permanência de idosos 
(ILPI) de Umuarama, ontem (18), 
para orientações sobre o plano de 
contingência em caso de suspei-
tas de contaminação pelo novo 
coronavírus entre os usuários. 
A reunião, no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte, contou com a partici-
pação da secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini, do promotor 
público Marcos Antonio de Souza e 
da chefe da Vigilância em Saúde, 
Maristela de Azevedo Ribeiro.

A cidade conta com seis institui-
ções desta natureza. O município 
orientou-as sobre a elaboração do 
plano com base em nota técnica 
publicada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

“As normas estão bem cla-
ras na nota da Anvisa. Os planos 
apresentados pelas instituições 

precisam ser adequados para que 
tenhamos uma resposta eficiente 
se surgirem casos suspeitos da 
Covid-19 nas casas de repouso, 

afinal elas trabalham com pessoas 
idosas que fazem parte do maior 
grupo de risco da doença”, alertou 
a secretária da Saúde.

CECILIA Cividini lembrou que os planos de contingência devem estar de acordo com o fluxo determi-
nado pelo COE
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Beto Preto afirma que
PR continua e alerta

O secretário estadual de Saúde, Beto 
Preto, reforça que o combate e enfren-
tamento ao coronavírus no PR está na 
ampliação de leitos de UTI e na regiona-
lização do atendimento, uma estratégia 
que sempre esteve no planejamento do 
Estado no setor. “Nossa linha de ação 
no governo é a regionalização. Por um 
lado, a vinda do coronavírus também 
antecipou esta lógica, que já colocáva-
mos em prática. Com isso, optamos por 
ampliar o número de leitos nas estru-
turas existentes, colocando para rodar 
hospitais que estavam parados, que 
nunca atenderam um paciente”, disse 
Beto Preto em entrevista à ADI/Paraná.

ADI/PR – Qual a avaliação que o 
senhor faz dos 60 dias do início da 
pandemia no Paraná?

Beto Preto – O Paraná, antes 
mesmo de termos o primeiro caso con-
firmado, já havia instituído o Centro de 
Operações Especiais (COE) para traçar 
estratégias no enfrentamento da covid-
19. Somos um dos primeiros estados a 
lançar mão deste instrumento. A partir 
daí, também preparamos um cronograma 
de ações, que nos colocam hoje numa 
situação um pouco mais equilibrada do 
que outras localidades.

ADI/PR – E quais seriam estas 
ações?

Beto Preto – A estrutura hospitalar 
do Paraná é robusta. Nossa estratégia, 
sob orientação do governador Ratinho Jr, 
era colocar as unidades para funcionar. 
Nossa linha de ação é a regionalização. 
Por um lado, a vinda do coronavírus tam-
bém antecipou esta lógica, que já vínha-
mos colocando em prática. Com isso, 
optamos por ampliar o número de leitos 
nas estruturas existentes, colocando para 
rodar hospitais que estavam parados, que 
nunca atenderam um paciente e antecipa-
mos algumas obras previstas para finalizar 
o ano que vem. Todo incremento também 
acontece nos quatro hospitais universitá-
rios (Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta 
Grossa), ofertando mais leitos de UTI. Esta 
estratégia deixa um legado para a rede de 
saúde do Paraná.

ADI/PR - E hospitais de campanha 
não estão na pauta do governo?

Beto Preto – Não, pelo menos neste 
momento. Nossa lógica é aprimorar aquilo 
que temos, ampliando leitos na rede, com 
um custo muito menor e uma maior efeti-
vidade. As decisões são feitas na estrita 
legalidade e passa pela ação coordenada, 
com mapeamento das necessidades e da 
própria oportunidade de reforçarmos as 
estruturas. Quando lançamos o projeto de 
leitos específicos para o enfrentamento 
da covid-19, desenhamos de imediato 
317 leitos. Hoje já temos mais de 560 
instalados, prontos, em todas as regiões, 
podemos chegar a 1.200. 

ADI/PR - Em relação ao número 
de casos? Como o senhor avalia a 
nossa realidade?

Beto Preto - Temos no Paraná hoje 
uma situação equilibrada e continuamos 
em alerta. Não temos como dizer que esta-
mos confortáveis, porque já tivemos mor-
tes, e cada um delas é um ente querido 
que se foi, uma família que chora a sua 
ausência, uma comunidade enlutada. Mas 
conseguimos, ao mesmo tempo, com pla-
nejamento e estratégia bem clara, segurar 
o avanço da doença. Veja, o Paraná tem 
uma ampla divisa com São Paulo, que é 
o epicentro da pandemia. Temos também 
divisa com Santa Catarina, que temos 
um grande número de caso. Fizemos 
bloqueios epidemiológicos nas estradas, 
verificando e monitorando o trânsito das 
pessoas. Isso tudo nos ajudou a chegar 
aqui com um cenário menos dramático 
que outras localidades.

ADI/PR - E a população entendeu 
a mensagem?

Beto Preto -  Sim, os paranaenses 
estão sendo muito colaborativos. O iso-
lamento domiciliar, o distanciamento 
social ainda são os nossos únicos 
aliados, porque não temos vacina, não 
temos medicamento para o combate ao 
coronavírus. Claro que o governador está 
sensível ao que estamos vivendo. Sabe-
mos que a atividade econômica está 
sofrendo, que a educação também foi 
paralisada, enfim, muitos setores estão 

dando sua contribuição e fazendo sacri-
fícios. Mas neste momento, enquanto 
não tivermos a redução da curva, ainda 
não podemos flexibilizar o retorno. Dia-
riamente monitoramos este cenário e, 
sem sombra de dúvida, quando a curva 
sinalizar uma queda, o governo vai viabi-
lizar o retorno gradativo das atividades.

ADI/PR - Como bloquear então a 
evolução do vírus, além destas medi-
das que o senhor mencionou?

Beto Preto - Fazendo testes na popu-
lação para traçarmos o perfil epidemioló-
gico. Testar em quantidade. Nisso temos 
que citar o excelente trabalho feito pelo 
Lacen. Passamos de 200 testes pro-
cessados ao dia para mais de 600, do 
padrão ouro RT-PCR. Além disso, em par-
ceria com o Instituto de Biologia Mole-
cular do Paraná (IBMP) e com o Tecpar, 
ampliamos para mais de 5 mil testes/
dia. Tudo isso nos coloca numa posi-
ção de enfrentamento da epidemia com 
muita assertividade.

ADI/PR – Outra situação que o 
Estado vem enfrentando é a dengue. 
Qual é o panorama?

Beto Preto - Estamos vivendo tal-
vez a maior epidemia de dengue que o 
Paraná já teve. Mas temos que dizer que 
estamos diante de um novo sorotipo do 
vírus, que é o sorotipo 2. E os paranaen-
ses não têm imunidade ainda. E isso 
fez com que o número de casos se ele-
vasse. Essa falta de imunidade adqui-
rida também nos coloca neste cenário 
mais crítico. Apenas a remoção do cria-
douro do mosquito é a forma de evitar 
a sua proliferação. Quero relatar expe-
riências exitosas nesse enfrentamento. 
Nos municípios de Quinta do Sol, Nova 
Cantu, Florestópolis fizemos um grande 
trabalho e que baixaram drasticamente 
os índices, numa ação integrada da 
Sesa com as equipes locais de saúde, 
num grande trabalho de remoção mecâ-
nica dos focos e dos criadouros. Neste 
período da pandemia, também fica a 
nossa orientação para que não descui-
dem da dengue e que verifiquem se há 
acúmulo de água em casa.
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Obra na escola
do Jabuticabeiras

Uma das obras estrutu-
rais em curso na área de 
Educação é a reforma do 
setor de ensino infantil da 
Escola Municipal Vinícius 
de Moraes, no Parque 
Jabuticabeiras. O estabe-
lecimento passa por uma 
grande reforma e receberá 
uma série de melhorias, 
por determinação do pre-
feito Celso Pozzobom. O 
investimento total no ser-
viço é de R$ 357,6 mil 
em recursos do Finisa/
Governo Federal, via Caixa 
Econômica Federal.

De acordo com o dire-
tor de Obras da Prefeitura, 
Nélio Guazzelli, os 385,17 
m² da unidade educacio-
nal receberão melhorias e 
uma área de pouco mais 
de 10 m² está sendo cons-
truída. A reforma contem-
pla a troca do piso, de 
toda a cobertura, forros, 
pintura interna e externa 
e readequações dos sis-
temas hidráulico e elétrico.

“A cobertura ganhou 
estr utura em v igas 
metálicas e está sendo 

montada desde a última 
semana, com telhas de 
zinco do tipo ‘sanduí-
che’ – duas camadas, 
com isolamento térmico 
e acústico em espuma 
expansiva (poliuretano)”, 
explicou o diretor.

De acordo com Poz-
zobom, a Prefeitura tem 
realizado uma série de 
reformas, adequações 
de espaço, ampliações, 
instalação de ar-condicio-
nado e outras melhorias 
em praticamente todas 
as escolas da cidade, 
apesar das restrições 
impostas pela pandemia.

“Algumas unidades 
estão com obras mais 
adiantadas, em outras 
ainda estamos no início. 
Há ainda algumas em fase 
de licitação, mas o trabalho 
não para. Como havíamos 
anunciado no ano passado, 
em 2020 a Educação é 
prioridade total e o investi-
mento, apesar de elevado, 
tem retorno garantido por-
que a educação é a base 
de tudo”, completou.

OS 385,17 m² da unidade educacional receberão melhorias e uma área de pouco 
mais de 10 m² está sendo construída

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Desafio da urna
O ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF, toma 
posse como presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
na segunda-feira, em sessão 
virtual, com o desafio 
de manter o calendário 
eleitoral e a eleição 
municipal em outubro 
diante da pandemia. 
Pode encontrar também 
o reclame do presidente 
Jair Bolsonaro - desde 
deputado federal ele cobra 
isso - sobre a impressão de 
votos na urna, o que não foi 
implantando. Os políticos 
estão apreensivos sobre 
a saúde pública. Mês que 
vem os partidos devem 
registrar as candidaturas, 
e não há certeza da 
autorização para as 
convenções partidárias, que 
causam aglomerações. E 
não há planos nas legendas 
para convenções virtuais. 

Fábios 
O comando da Polícia 
Federal substituiu o 
chefe de Comunicação da 
corporação. Saiu o agente 
Fábio Ricardo Bueno e 
entrou ontem o delegado 
Fábio Ricardo Mota. 

Guerreiros
Em apenas um dia, três jovens 
profissionais de enfermagem 
morreram vítimas de 
coronavírus no Amapá. São 
Sayonara Vaz, Evandro Costa e 
Viviane Brito. 

Asas da História
A Força Aérea vai leiloar 
peças e sucatas do caça F-5, 
do helicóptero H 34 Super 
Puma, e do T-25 Neiva e 
Pluma na quinta (25) a 
partir das 11h no site www.
joaoemilio.com.br.

Oi...
A ministra dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
pode ter derrubado, 
involuntariamente, o 

ministro Nelson Teich, ao 
visitar semana passada 
um hospital de Floriano 
(PI) que tem cloroquina no 
protocolo de tratamento. 
O MS só enviou um 
representante. O Ministério 
de Ciência e Tecnologia 
também enviou turma.

...e tchau 
Damares mandou vídeo 
para o presidente Jair 
Bolsonaro. Teich foi cobrado 
entre portas, pela fixação 
do presidente em garantir o 
medicamento no tratamento 
de contaminados - o que 
o então ministro não 
concordava. Foi um dos 
motivos da saída do cargo.

Despertador
Aliás, Nelson Teich acordou 
na coletiva, engrossou a 
voz, mas já era tarde.

Sem festa
O fim de semana seria de 
cidades históricas lotadas 
com a religiosa Festa do 
Divino. Pirenópolis (GO) tem 
a tradicional Cavalhada e 
encenação da batalha dos 
Mouros x Cristãos. Receberia 
até 15 mil turistas. Bom 
Jesus da Lapa (BA), onde 
tem a Gruta, ficou vazia com 
pousadas fechadas. Quase 
100 ônibus de turismos 
foram cancelados.

Cartão virtual
A Elo e a Caixa geraram 
mais de 1 milhão de 
cartões de débito virtuais, 
impulsionados com 
a liberação do auxílio 
emergencial. O benefício 
já pode ser utilizado sem 
necessidade de saque para 
compras on-line no débito 
em diversos sites e app.
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A Polícia Militar de Umuarama 
realizou entre sábado (16) e 
ontem (segunda-feira, 18), grandes 
apreensões de maconha e cocaína 
na cidade. Uma delas foi realizada 
por equipes da Polícia Ambiental.

A primeira apreensão foi rea-
lizada pelo grupo Rotam (Rondas 
Ostensivas) do 25º Batalhão e 
aconteceu na manhã do sábado. 
Foram localizados 291 quilos de 
maconha e um homem foi preso 
em Umuarama. As drogas estavam 
escondidas no interior de um carro 
com placas de Apucarana.

Os policiais faziam patrulha-
mento no bairro Parque Industrial, 
quando notaram que o condutor do 
Corsa Classic viu a viatura e tentou 
fugir, seguindo em alta velocidade 
pelas ruas daquele bairro. O carro 

DROGA apreendida e um revólver que estava na casa do traficante preso

GIOVANI ROPELLI/GRPARANÁ

foi abandonado em seguida e o 
motorista foi capturado.

Depois que encontraram a droga 

os PMs foram até a residência do 
suspeito, onde foi encontrado um 
revólver de calibre 357, municiado.

Polícia Ambiental realiza grande apreensão em Mariluz
No início da madrugada de 

ontem (segunda-feira, 18) equi-
pes da Polícia Militar Ambiental 
de Umuarama realizaram a apreen-
são de mais de meia tonelada de 
maconha. No total foram 538 qui-
los da droga, além da apreensão 
de um carro roubado.

O caso foi registrado por volta das 
7h, quando as equipes estavam se 
deslocando no sentido Umuarama a 
Mariluz para um patrulhamento de 
rotina. Uma denúncia anônima foi 
repassada ao comando, a respeito de 
um suposto tráfico de grande quanti-
dade de maconha que estaria sendo 
realizada naquele treco da rodovia.

O carro suspeito estaria parado 
em uma estrada rural.

Os policiais militares foram 
até o local indicado e localizaram 
um Tiguan, cujo emplacamento 
estava adulterado e que possui 
aler ta de roubo no município de 

Colombo, Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC).

Dentro do automóvel estavam os 
538 quilos de maconha, distribuí-
dos em vários tabletes. O carro e o 

entorpecente foram levados para a 
sede da Polícia Ambiental em Umua-
rama e posteriormente encaminha-
dos a Delegacia da Polícia Civil. Nesta 
ocasião ninguém foi preso.

DROGA estava abandonada em uma estrada rural, dentro de um carro roubado

DIVUGAÇÃO

Traficantes de cocaína presos enquanto fracionavam a droga
Três homens foram presos 

em flagrante na manhã de ontem 
(segunda-feira, 18) por policiais 
militares que integram o grupo 
Rotam (Rondas Ostensivas) do 
25º Batalhão. Eles estavam em 
uma residência situada no Jardim 
Cima. No interior da casa foram 
encontradas também três motoci-
cletas, além de uma grande quan-
tidade de cocaína. Parte da droga 
estava separada em papelotes e 
outra grande fração estava sendo 
preparada para ser armazenada 
nos saquinhos plásticos para a 
comercialização.

DENÚNCIAS
Uma denúncia anônima levou 

os policiais até o endereço, na 
manhã de ontem (18) e equi-
pes um cão farejador auxiliou na 
busca no interior da residência. 
Segundo o tenente Mikael Torres, 
foram apreendidos 375 gramas de 
cocaína, além de R$ 1,6 mil em 
dinheiro e três pessoas foram pre-
sas durante a ação.

De acordo com o oficial da PM 
que era o comandante da opera-
ção, foi verificado que no local 
não acontecia a venda da droga, a 
cocaína era preparada e separada 
em papelotes para ser comerciali-
zada posteriormente. “Já na apro-
ximação os indivíduos perceberam 
a chegada dos policiais e tentaram 
se desvencilhar das drogas, mas 
foram imobilizados e, na sala da 
residência a equipe localizou várias 
embalagens plásticas, além de um 
prato contendo uma elevada quanti-
dade de cocaína”, explicou Torres.

Dois homens de 22 anos de 
idade e um terceiro de 24 anos 
estavam no local. Segundo os poli-
ciais, todos já são conhecidos das 

equipes por atuarem no tráfico de 
entorpecentes. Também foram reti-
rados de circulação 225 pacotes 
já prontos para serem vendidos. 

O dinheiro, as drogas e os presos 
foram levados para a sede da 7ª 
Subdivisão Policial, onde foram 
autuados em flagrante pelo crime.

PM realiza grandes apreensões de maconha e cocaína na região

Patrulheiros rodoviários 
de Cruzeiro do Oeste, 
apreenderam na noite 
do sábado, na rodovia 
PR-323, pouco mais 
de 15 quilos de 
maconha. A droga era 
transportada Em uma 
mala e numa mochila no 
bagageiro de um ônibus 
e um passagens, de 
24 anos. Ele disse aos 
policiais que recebeu a 
droga em Ponta Porã/
MS e levaria até Santa 
Maria/RS. Para fazer 
o serviço ganharia R$ 
2 mil, mas foi preso e 
levado à Delegacia de 
Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO

POLICIAIS cercaram a casa onde funcionava um centro de fracionamento de cocaína para a venda
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Boas práticas para 
manter o vírus longe da 
porteira

Além de garantir a qualidade e a segurança dos 
alimentos, as Boas Práticas Agropecuárias (BPAs) 
também são uma aliada importante no combate ao novo 
coronavírus dentro das porteiras.

Exigências como a obrigatoriedade de uma pia com 
sabonete líquido, toalhas de papel, lixeira com pedal e 
presença de álcool em gel no espaço em que os alimentos 
são manipulados, que garantiam anteriormente apenas a 
segurança dos produtos, agora também ajudam a manter 
a doença longe das propriedades.

Fora da porteira, a adoção das BPAs ajuda a 
conquistar (e manter) compradores e também a 
melhorar a renda, visto que muitas vezes o pagamento 
acompanha a qualidade e a segurança do produto. Isso 
acontece tanto nas cadeias agrícolas quanto pecuárias, 
demonstrando que todos têm a ganhar com a adoção 
destas práticas.

O SENAR-PR sempre reconheceu a importância 
destes procedimentos, tanto que já realizou uma série de 
turmas neste campo. Os dois cursos voltados às BPA’s da 
instituição: “Boas Práticas Agrícolas - Hortifruticultura” e 
“Boas Práticas Agropecuárias na Propriedade Leiteira” 
foram alçados à categoria de Programa Especial do 
SENAR-PR, devido a sua importância no desenvolvimento 
agropecuário do Estado. 

sistemafaep.org.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 25/05/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini Nº10
nesta  cidade de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior
- Discussão e aprovação do Balanço Financeiro do  exercício de  2019.     
- Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 19 de Maio de 2020.

____________________________________
VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS

Presidente

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, torna público que REQUEREU ao IAP, 
LICENÇA PRÉVIA, para fins de Loteamento - JAR-
DIM COLORADO II, a ser implantado no Lote “A”, 
subd. do Lote 15/B-3 e 15/B-4, município de 
UMUARAMA–PR.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

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

Processo: 0010371-41.2018.8.16.0173
Classe Processual: Monitória

Assunto Principal: Nota Promissória
Valor da Causa: R$ 4.141,16

Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): KARLA KAMILA YAMAMOTO 

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

presente  o(a) requerido(a)  ,CITA Karla Kamila Yamamoto, inscrito(a) no CPF/MF nº 079.546.869-57
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0010371-41.2018.8.16.0173 - Projudi

 e requerido(a) , nos termos daAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Karla Kamila Yamamoto
inicial a seguir transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 4.141,16, em data

de 20/08/2018, representada pela nota promissória, desprovida de força executiva. Em que pese a emissão
do título, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo devidamente cobrada, não havendo outra solução
senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de praxe.

 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados,CITADO

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu
ciente de que se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo
e dos honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for
tomada, manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o
feito como execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.

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

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

Umuarama, 04 de maio de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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BANCO 38

UEB
AMORTECER

IRARANIMO
AARREDIO

GRUDAIMNM
TALLOAT

EEUPIER
PORCELANA

CAPRIUCI
PERAPRAIA

DARCOADOR
GAMALON
ANAGUARAMO

FIDELIDADE
OOESTIRAR

Duas
aves 

brasileiras

Número
de luas da

Terra

Capela
fora do

povoado;
igrejinha

Relativo
à idade

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

(?)
Moreira,
locutor

brasileiro

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Falta de 
(?): marca
do pregui-

çoso

Arisco;
descon-

fiado

Apelido
carinhoso 

de
"Luciana"

Cometer
um

engano
Despertar

(o dia)

Execu-
tando 

(programa)

Área de
lazer do
banhista

Terceira
letra
grega

Reduzir
a pó 

Peça que
se usava

sob a saia

Causar
distensão

(Med.)

Adere 

Enrai-
vecer; 

enfurecer 

(?) qual:
igual

Material de
louças finas

Tipo de
calça
curta

Fruto da
pereira
Ceder;
doar

Lealdade

Hiato de
"voo"

Filtro 
do café
Cidade

fluminense

A que não
tem má-fé

Quarto, 
em inglês

Ligação
entre a

raiz e as
folhas

Espécie
de cais

Segunda
vogal

Ary Toledo,
humorista
Oposto de
"singular"

101, em
romanos
Gostar 

muitíssimo

Sílaba de
"longo"

Gemidos
de dor

Área de
trabalho
Ditongo
(abrev.)

Meu, em
espanhol
Camarei-
ra (bras.)

2/mi. 4/room. 5/errar — orada. 7/arredio.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em sin-
tonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. Você 
está inundado com uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Touro 21/04 a 20/05
Você está completamente absorto em seus pensamentos e 
devaneios. Você terá a inspiração para fazer progressos em 
seus planos. Você está usando muita energia e a fadiga é 
desagradável. Tire um tempo para recarregar suas baterias 
em ambiente calmo e solitário.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. Não vão enganá-lo 
hoje. A fadiga pode lhe derrubar e seria bom escapar da rotina 
e se concentrar no que você realmente gosta.

Câncer 21/06 a 21/07
Você não tem tempo para pensar em tudo antes de agir. Não 
corra riscos, tome uma decisão mais tarde! Cãibras musculares 
e rigidez corporal poderiam atrasá-lo. A deficiência de vitaminas 
ou minerais é a razão disso.

Leão 22/07 a 22/08
Sua atitude faz com que você seja mais teimoso, mas isto está 
lhe trazendo boa sorte em questões financeiras. A mudança de 
ares ou, no mínimo, uma mudança de atividade recreativa viria no 
momento certo para lhe dar essa fuga, que será uma necessidade.

Virgem 23/08 a 22/09
Seu humor variável e instável é um reflexo de sua hesitação interior. 
Você está vendo mais sentido nas coisas que acontecem no seu 
dia. Tente ver as coisas com mais confiança e tudo ficará bem. 

Libra 23/09 a 22/10
Você está considerando uma mudança radical, possivelmente no pró-
ximo mês. Comece a estabelecer as bases agora. No amor as coisas 
tendem a começar se encaminhar a partir de hoje, não tenha pressa. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Você está achando mais fácil construir suas esperanças para o futuro. 
Faça algumas averiguações. Você se sente confortável em sua própria 
pele e à vontade consigo mesmo. Você está mais em sintonia com as 
necessidades do seu corpo. Este é o caminho a percorrer.

Sagitário 22/11 a 22/12
O clima é construtivo e gratificante no que diz respeito às 
relações pessoais e a sorte vai permitir que você faça novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com assuntos 
insignificantes e isso é desgastante. Você não precisa olhar 
longe para encontra razões para o seu cansaço.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, consolidando as 
coisas com as pessoas ao seu redor e coloque suas cartas na mesa. 
Você vai estar em excelente forma em geral. Preste atenção no que 
você come e isso vai aumentar seus níveis de energia.

Aquário 21/01 a 19/02
Mude de direção para ter um melhor equilíbrio em seus negócios 
financeiros. Sua visão é mais clara. Você sente que tem os recursos 
para a realização de seus planos, que precisam ser racionalizados.

Peixes 20/02 a 20/03
Você está se sentindo mais sociável e aberto às ideias de outras 
pessoas, com uma perspectiva mais otimista. No entanto, não 
imponha as suas ideias sobre os outros. Sua melhor maneira de 
recarregar as baterias fisicamente e mentalmente seria fazer uma 
pausa e ouvir música ou fazer algo que você realmente gosta.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

 PORTRAIT
Em tempo de comemorações pelo Mês das Mães -, a coluna recorda este mo-

mento mágico enviado pela fotógrafa Luci Lemes  -, Fabiana Vignoto e Luna da 
Costa Vignoto em cena de maior carinho.

 LUCI LEMES

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, Kelly Peteno,  Johnny 
Marlon Capichten, Marcelo Bianchini, 

Renata Cristina Obici, Sebastião Canedo 
Gomes Filho e  Tania Regina Almeida 

Perci. Da coluna: felicidades.

A glória da 
amizade não é a 
mão estendida, 
nem o sorriso 

carinhoso, nem 
mesmo a delícia 
da companhia. 
É a inspiração 
espiritual que 

vem quando você 
descobre que 

alguém acredita e 
confia em você.
(Ralph Waldo 

Emerson)

Li por ai: o empresário curitibano Júnior Durski, dono 
da rede de restaurantes Madero, disse em entrevista a 
BandNews nque está surpreso com o sumiço de clien-
tes em seus restaurantes na capital.. O faturamento 
despencou. Na sua rede em Curitiba de 400 agora só 

entram 30 clientes ao dia. 
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Vejam a dica!
 Uma das líderes e empreendedoras 
mais respeitadas do cenário nacio-
nal será a convidada especial de 
uma live promovida pelo Sebrae/

PR nesta terça-feira (19), às 10 h, 
no YouTube. Luiza Helena Trajano, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do Magazine Luiza, uma 

das maiores redes varejistas do 
Brasil, participará de um bate-pa-
po para falar da sua experiência 
e trazer dicas de como pequenos 
empresários podem enfrentar a 
crise causada pela pandemia do 

novo coronavírus. A conversa será 
mediada pela consultora Alessan-
dra de Almeida e terá a participa-

ção do gerente regional do Sebrae/
PR, em Londrina, Fabrício Bianchi.  
Quem sabe ela não dá a ideia que 

você está precisando?

Merecida Homenagem

O Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de 
maio, foi especial para as profissionais Kamila Ferrari 
Lemes Bruno e Joice Krominski Graça, que integram 
a equipe do Instituto Nossa Senhora Aparecida. Elas 
foram homenageadas pela direção da instituição e 
falaram do trabalho e dos desafios da profissão na 

rotina de um grande hospital. “Elas estão aqui todos 
os dias, ajudando a trazer conforto e esperança às 
pessoas, através da humanização do ambiente hos-
pitalar e da busca pela garantia dos direitos sociais 
de todos. Trabalham com os pacientes e também 

internamente com nossos colaboradores, integrando 
a Comissão de Humanização, promovendo ações de 
valorização humana e profissional. Agora é a vez de 
serem homenageadas, de uma maneira simbólica, 
mas que expresse o quanto são importantes aqui”, 

disse o gestor do Nossa Senhora, Cristiano Nelli, que 
entregou uma homenagem cada assistente social.

ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ .......................................... 13/14 ............ PRATA ....................... COMPLETO ........................................ R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ............... 17/17 ............ VERMELHO ............ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....................... 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ....................... 17/18 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................. 16/17 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .................. 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .................. 17/18 ............ PRETO ...................... COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................. 16/17 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................. 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO ................... 17/18 ............ PRETO ...................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ....R$ 124.900,00
MALIBU LTZ ................................................. 13/13 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ...................................... 18/19 ............ BRANCO .................. COMPLETO ........................................ R$ 42.900,00
ONIX 1.4 ACT  ............................................. 16/17 ............ PRETO ...................... COMPLETO ........................................ R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT .................................... 16/17 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT .............................. R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ............................................. 18/19 ............ PRATA ....................... COMPLETO ........................................ R$ 48.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 .................................. 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT .............................. R$ 89.900,00
S10 2.8 LTZ DIESEL 4X4 ........................... 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ...........R$ 132.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ......................................... 17/18 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT .............................. R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ................................. 15/15 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT, TS ....................... R$ 59.900.00
TRACKER 1.4 LTZ TURBO ........................ 17/17 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...... R$ 74.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

Quem não quer esperar o ano que vem para 
começar um curso superior, pode tentar já uma 

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SALVADOR DE CARVALHO MECA-
NICA, inscrita sob nº CNPJ 
86.812.393/0001-53, estabele-
cido na Rodovia PR 323, s/nº Par-
que Artur R. Ramires, CEP 87507-
000, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 18.327. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Cianorte tem 
26 casos de 

covid-19
A Prefe i tura de Cianor te 

confirmou ontem (18) mais um 
caso de coronavírus na cidade. 
Agora o total é de 26. O último 
paciente é um homem de 42 
anos, funcionário da Avenor te, 
e está internado na Santa Casa 
da cidade. A empresa emitiu 
uma nota nas redes sociais e 
disse que outros colaboradores 
foram afastados por apresenta-
rem os mesmos sintomas do 
paciente positivado. O número 
de pessoas, no entanto, não 
foi informado.

De acordo com a indústria o 
homem já estava afastado desde 
o último dia 13, quando foi por 
conta própria até a Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) pois 
estava com sintomas da covid-
19. Foi coletado o material para 
realização do exame e ele rece-
beu um atestado médico de 14 
dias. No sábado (16) foi nova-
mente ao médico e após ava-
liação ficou internado e assim 
permanece até agora. Segundo 
a Avenor te, todos os protocolos 
de segurança e sanitários reco-
mendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da 
Secretaria Estadual da Saúde 
(Sesa) estão sendo seguidos.
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Suspeitas de dengue atingem 
quase 10% da população

O número de notificações de 
casos suspeitos de dengue em 
Umuarama já passa de 10,5 mil – 
ou seja, quase 10% da população 
já procurou unidades de saúde do 
município relatando algum incô-
modo que pode estar relacionado à 
doença. Desse total, 2.796 casos 
foram confirmados e outros 3.378 
acabaram descartados após a rea-
lização de exames laboratoriais, 
entre agosto do ano passado e 
ontem (18). Há ainda 4.392 sus-
peitas em investigação, aguar-
dando os resultados de exames.

Para tentar conter o avanço da 
epidemia, além de contar com a 
colaboração da população man-
tendo seus quintais limpos, a 
Vigilância em Saúde Ambiental 
tem realizado diversas ações nos 
bairros da cidade, com os agen-
tes de combate a endemias e 
voluntários. Nesta segunda-feira, 
o pessoal vistoriou nove quartei-
rões, recolheu grande quantidade 
de recicláveis e materiais com 
potencial para acumular água e 
eliminou um foco do mosquito 
transmissor, o Aedes aegypti.

O trabalho foi realizado no 

Parque Industrial. No sábado 
(16), as equipes percorreram 
32 quar teirões no Jardim Pano-
rama e 44 quarteirões no Jardim 
Canadá, eliminando mais de 50 
criadouros do mosquito. E na 
sexta, 15, o a ação aconteceu no 
alto da Avenida Paraná, próximo 
da construção da nova rodoviária.

“Naquele dia, um total de 25 
quar teirões foi fiscalizado. Reco-
lhemos mais de 60 sacos de 
materiais inservíveis e, embora 

não tenhamos encontrado focos 
do mosquito, as condições esta-
vam bem propícias para favore-
cer a proliferação.

O Panorama é a localidade 
com maior índice de casos 
de dengue confirmados até o 
momento, na cidade (são 330 
casos). Depois vem a região do 
Posto de Saúde Central e o Con-
junto Guarani”, informou o coor-
denador da Vigilância Ambiental, 
Carlos Rober to da Silva.

JÁ são 2.796 casos confirmados e 3.378 descartados desde agosto de 2019. Há ainda 4.392 suspeitas em 
investigação

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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