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Governo do Estado já 
investiu mais de R$ 40 
milhões no combate 
à covid-19 
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Secretarias municipais 
prestam contas do 
primeiro quadrimestre 
na Câmara 

Descomplica Rural 
reuniu mais de 2 mil 
em Umuarama e 
Campo Mourão 

AMP orienta prefeitos sobre 
medidas contra servidores

Depois que o Tribunal de Contas do Paraná e a Controladoria-Geral da União identificaram, 
por meio do cruzamento de dados, que 10.648 servidores de 388 prefeituras do Paraná 
receberam o auxílio emergencial do governo federal, num montante de R$ 7.319.400, o 
presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Darlan Scalco, orienta os pre-
feitos sobre os procedimentos administrativos que podem ser tomados em relação aos 

servidores e fazer com que devolvam os recursos à União. l Pág. 6

Prorrogada 
O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Influenza até 30 de junho para que estados e 
municípios consigam atingir a meta de imunizar 90% dos grupos 

prioritários. A vacinação ajuda a reduzir as complicações, as 
internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da 
gripe, aliviando a rede hospitalar para o atendimento da pandemia 

de coronavírus nos grupos-alvo definidos. 
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FNDE do Centrão
O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou o chefe de 
gabinete do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Marcelo Lopes da 
Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). A nomeação, publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) ontem (1º), foi assinada pelo ministro da Casa 
Civil, Braga Netto. Foi publicada também a exoneração da antiga 
presidente do FNDE, Karine Silva dos Santos.

Buffet por kg
Projeto de lei que regulamenta o funcionamento de 
restaurantes que oferecem o serviço de buffet por quilo no 
Paraná, durante a pandemia de COVID-19 retornou ontem (1º) 
à pauta da Assembleia Legislativa. A proposta seria votada na 
terça-feira (26), mas foi retirada pelo presidente, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), após solicitação do secretário de 
Saúde, Beto Preto, que pediu um tempo maior para avaliar os 
regramentos previstos e sugerir eventuais melhorias ao texto.

O projeto
O texto regulamenta do funcionamento de autoatendimento 
nos serviços de alimentação popularmente denominados de 
“buffet por quilo”. De acordo com o projeto, serão autorizados 
a funcionar os estabelecimentos que seguirem as normas de 
controle sanitário e saúde. O uso de máscaras nos ambientes 
internos e externos; a utilização de luvas descartáveis; 
distanciamento mínimo de 1,5 metro das mesas; organização 
de filas, dentro e fora dos restaurantes; a disponibilização de 
álcool em gel 70% na entrada e no local de início da fila de 
atendimento e substituição constante de utensílios. A proposta 
aguarda parecer das Comissões de Constituição e Justiça; 
Defesa do Consumidor; Saúde Pública e de Indústria, Comércio, 
Emprego e Renda e tem como autores os deputados Delegado 
Francischini (PSL), Alexandre Curi (PSB) e Ademar Traiano.

Negociação de cargos
Nas últimas semanas, o 
presidente Jair Bolsonaro 
passou a negociar cargos do 
governo com partidos da 
Câmara, em especial com os 
que fazem parte do Centrão. 
Cargos-chave em órgãos como 
o FNDE e o Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dncos) foram entregue 
a nomes indicados pelo grupo. 
O Centrão reúne partidos de 
orientação de centro-direita, 
como o PP de Ciro Nogueira. 
Pela quantidade de deputados 
que possui, pode ser decisivo 
em votações no Congresso. 
Bolsonaro quer construir uma 
sustentação política que evite, 
por exemplo, a abertura de 
um processo de impeachment 
contra ele.

Lava Jato
A 13ª Vara da Justiça Federal de 
Curitiba acolheu denúncia da 
Lava Jato contra o ex-presidente 
da Jurong no Brasil, Martin 
Cheah Kok Choon, e o operador 
financeiro Guilherme Esteves. 
Eles são acusados de corrupção 
e lavagem de dinheiro 
envolvendo sete contratos (R$ 
33 bilhões) de afretamento 
de sondas firmados em 2012 
pela multinacional com a 
Petrobras. Autorizado por 
Choon, Guilherme transferiu 
os recursos, ilicitamente, 
de contas secretas em 
Liechtenstein, para contas 
secretas na Suíça, dos ex-
executivos da Petrobras 
Renato Duque, Pedro 
Barusco e Eduardo Musa, e o 
empresário João Ferraz.
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Mais de R$ 40 milhões
no combate à Covid-19

A pandemia do novo coronavírus 
mudou a atuação da Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná (Sesa), 
que neste primeiro quadrimestre, já 
direcionou mais de R$ 40 milhões para 
ações de enfrentamento da doença. 
São mais de R$ 23 milhões em ações 
de saúde para o enfrentamento da 
doença e outros R$ 18 milhões para 
aquisição de leitos hospitalares de 
covid-19. “A pandemia agravou nossos 
gastos e esforços em saúde”, disse 
o secretário estadual da Saúde, Beto 
Preto, em audiência pública remota na 
Assembleia Legislativa do Paraná.

Em audiência remota na Comissão 
de Saúde Pública da Casa, o secretário 
e o diretor-geral da Sesa, Nestor Werner 
Júnior, prestaram contas das ações da 
pasta no primeiro quadrimestre de 2020 
e falaram do enfretamento à Covid-19 no 
Estado. Para este ano, a área da saúde 
teria pouco mais de R$ 5,6 bilhões para 
serem investidos. Mas o diretor-geral da 
pasta, Nestor Werner Júnior, observa que 
o valor sofrerá alterações já que “esta-
mos passando por uma pandemia que 
está afetando em cheio a arrecadação 
do Estado”. Ele também comenta que há 
uma estimativa de gastos em torno de 
R$ 500 milhões para o enfrentamento da 
pandemia para os próximos seis meses. 
“Este valor é apenas uma estimativa, que 
dependerá muito de quanto tempo a pan-
demia irá durar”, afirmou.

200 CASOS/DIA
Durante a prestação de contas, o 

secretário estadual da Saúde, Beto 
Preto, falou sobre o aumento de casos 
da Covid-19 no Paraná e o crescimento 
da curva. “Esperávamos que o cres-
cimento da curva fosse equilibrado, 
mas não foi. Ele foi influenciado pelo 
pagamento das aposentadorias nos 
primeiros dias do mês, as enormes 
filas para o saque do auxílio emer-
gencial pago pelo Governo Federal e 
ao Dia das Mães, tudo isso fez com 
que aumentasse o fluxo de pessoas”, 
disse. “Também houve, de forma 

Ampliação de leitos
Ainda com relação ao combate da pandemia, a Sesa investiu mais de R$ 18 

milhões à implantação de leitos para o tratamento da Covid-19. Em março foram 
R$ 978.500,00 para 496 leitos (95 para UTI Adulto; 02 para UTI Pediátrica e 399 
para enfermaria adulto). Em abril mais R$ 16.757.745,28 para 1.388 leitos (429 
para UTI Adulto; 35 para UTI Pediátrica; 855 para enfermaria adulto e 69 para 

enfermaria pediátrica). Além disso, instituiu o Centro de Operações de Emergên-
cias (COE), elaborou um Plano de Contingência do Paraná ao enfrentamento da 
Covid-19, implementou o serviço “Remédio em Casa” e aumentou a capacidade 

atual de processamento para exames com o método RTPCR (Covid-19) para 5.600/
dia. Segundo o secretário, 2/3 dos cerca de R$ 37 milhões repassados pelo Legis-

lativo ao Fundo de Saúde, serão destinados para o custeio da área hospitalar e 1/3 
para a aquisição de equipamentos de proteção individual aos municípios.

Dengue 
Para o enfrentamento da dengue, que este ano se tornou epidêmica no 

Paraná, foram repassados, como reforço, pouco mais de R$ 5 milhões para 174 
municípios enfrentarem a doença e a estimativa é que mais de 4 milhões de pes-

soas entre 20 e 59 anos sejam vacinadas contra o sarampo.

SECRETÁRIO de Saúde prestou contas e detalhou os gastos na Saúde aos parlamentares

DALIE FELBERG/ALEP

restrita, a liberação de cultos religio-
sos e a flexibilização da abertura do 
comércio. O distanciamento e o iso-
lamento também caíram e o fluxo de 
pessoas cresceu, fazendo com que o 
vírus circulasse mais”, completou.

Hoje, o estado tem 4.687 casos 
confirmados da doença e 182 mortes. 
“Nos últimos dias tivemos uma média de 
40/50 casos/dias, agora estamos tendo 
em média 200 casos/dia. Daqui uns 14 
ou 21 dias iremos analisar essa flexibiliza-
ção e ver as medidas que iremos tomar: 

se continuamos testando e bloqueando 
apenas, ou se é o caso de aumentar as 
restrições da mobilidade das pessoas. Até 
agora mantemos as restrições da volta 
das aulas, mas vamos aguardar mais 
um pouco”, observou, ao complemen-
tar que essa análise ocorre depois da 
reabertura dos comércios, igrejas e sho-
ppings. O número de pessoas testadas 
também cresceu e hoje o Paraná conta 
com quase 300 mil testes rápidos. E a 
média de testes/dia também aumentou 
para mais de cinco mil exames.
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Agenda da semana
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, visitou o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB). “O encontro foi 
para organizar agenda para 
a semana de temas ligados 
ao combate ao coronavírus 
e debater projetos do 
governo”, disse Traiano. O 
1º secretário do Legislativo, 
deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), participou 
do encontro.

Obrigatoriedade
Projeto de lei que obriga 
farmácias e laboratórios a 
informarem resultados de 
exames da covid-19 e outras 
doenças contagiosas foi 
sancionado pelo governador 
Ratinho Júnior. A notificação 
deve ser feita às autoridades 
de saúde em tempo real, 
através de email, telefone ou 
sistema de informação a ser 
definido pelas secretarias de 
saúde estadual municipais. 
“Estendemos o leque de 
notificação, incluindo outras 
doenças de importância 
para monitorar surtos e 
epidemias”, explica Caputo.

Advogado
O ex-ministro Sergio Moro 
informou à Comissão de 
Ética da Presidência que vai 
trabalhar como consultor 
e advogado do escritório 
da sua mulher, Rosangela. 
Comunicou também que 
pretende dar aulas e aceitar 
um convite para ser colunista 
de uma revista. Cabe ao 
colegiado avaliar se Moro 
pode mergulhar nos novos 
desafios desde já ou, em 
caso de potencial conflito de 
interesses, lhe impor uma 
quarentena de seis meses.

Hospital da Criança
A obra do Hospital da Criança 
de Maringá entra na reta 
final. O deputado Ricardo 

Barros (PP) visitou as obras 
do hospital após o anúncio 
de mais um aporte de 
R$ 6 milhões feito pelo 
governador Ratinho Junior. 
O deputado acompanhou a 
presidente da Organização 
Mundial da Família, Deise 
Kusztra, que já investiu US$ 
10 milhões na instituição e, ao 
lado do prefeito Ulisses Maia 
(PSD) e da equipe técnica da 
prefeitura, garantiram que 
a obra será entregue o mais 
rápido possível.

Tem ou não?
Técnicos do TSE se reuniram 
com parlamentares para 
planejar diferentes cenários 
para as eleições municipais 
deste ano, marcadas para 
outubro. Uma das propostas 
é adiar o primeiro turno para 
novembro e o segundo para 
dezembro. Outra hipótese 
discutida é que existam 
diferentes datas em cada 
estado, levando em conta a 
taxa de contágio da doença. 

E o presidente?
O presidente do TSE, Luis 
Roberto Barroso defende 
que a votação seja realizada 
em dois dias, das 8h às 20h, 
o que seria inédito no País. 
A decisão final, porém, 
depende de mudanças 
na Constituição e de uma 
votação acelerada do 
Congresso Nacional. A ideia 
é que haja uma definição 
nas próximas semanas.

Ranking
O deputado Aliel Machado 
(PSB-PR) está entre os dez 
mais bem avaliados do 
ranking do Observatório do 
Legislativo Brasileiro (OLB) 
que aponta os deputados 
federais mais comprometidos 
com o ensino superior 
e ciência e tecnologia. 
Aliel Machado é o sexto 
colocado entre os 427 
parlamentares avaliados.

Prestação
de contas

Aconteceram durante 
a manhã e tarde da última 
sexta-feira (29) no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Umuarama, prestações de 
conta das Secretarias Muni-
cipal de Fazenda (Diretoria 
de Planejamento Orçamentá-
rio) e de Saúde. As referidas 
apresentações dizem res-
peito ao primeiro quadrimes-
tre de 2020 e se voltam às 
receitas de ambas as áreas 
administrativas.

PLANEJAMENTO
Durante a manhã, aconte-

ceu a prestação foi coordenada 
pela Diretoria de Planejamento 
Orçamentária. Entre os núme-
ros computados no período, as 
transferências da União tota-
lizam R$ 49.237.056,86, o 
que representa 0,89% a mais 
da receita prevista, que era de 
R$ 48.803.153,09, enquanto 
as receitas próprias tiveram 
queda de 15,40% do previsto, 
ou seja: R$ 50.084.406,56 
de receita realizada, contra R$ 
59.199.600,00 da prevista.

Do montante referente 
à receita proveniente União 
(Governo Federal), a divisão 
dos recursos teve a maior par-
cela do SUS, totalizando R$ 
27.736.422,28, em seguida 
vem o FPM – R$ 14.203.015, 
somados a outros R$ 
5.046.025,91 originários 
de demais transferências da 
União. O se divide em recur-
sos do FNDE, FNAS, FEP e ITR.

Por sua vez, as receitas rea-
lizadas com recursos próprios 
têm sua maior parcela advinda 

Mais números
Também foram contabilizados os atendimentos e procedimentos 

realizados durante quatro meses. Ao todo foram atendidos 33.843 
pacientes, além da realização de 31.068 consultas médicas. Os pro-

cedimentos odontológicos totalizam 16.458 e, por sua vez, o número 
de exames é de 203.429 e o total de vacinas 22.433.

do IPTU, que contabiliza R$ 
18.630.546,67, outros R$ 
7.961.690,34 são do ISSQN, 
seguidos da Taxa de Prestação 
de Serviço: R$ 7.353.219,20. 
Em quar to está a Receita 
de Contribuições, com R$ 
4.645.335,44. Depois vem 
o IRRF – R$ 3.330.861,42. 
O restante fica com o ITBI 
(R$ 2.356.419,42), Multas 
Administrativas, Contratuais e 
Judiciais (R$ 2.162.319,14), 
Taxa de Poder de Polí -
cia (R$ 1.140.487,09), 
Receita Patrimonial (R$ 
859.487,09), acrescidos de 
outros R$ R$ 855.658,47 
de Receita de Serviços.

SAÚDE
À tarde aconteceu a pres-

tação das contas da pasta 
da Saúde do município. 
Quem apresentou os núme-
ros foi a secretária Cecília 
Cividini. O valor liquidado 
da despesa com a Saúde 
durante quatros meses 
soma R$ 50.964.177,46, 
ou seja, mais da metade 
deste total foram gerados 
por recursos da União, R$ 
30.730.440,85. Os valores 
referentes à receita municipal 
ultrapassam 25%, num mon-
tante de R$ 15.941.540,19.

Em se tratando da divi-
são destes recursos, R$ 
13.159.457,98 foram empre-
gados no pagamento da folha 
dos servidores, bem como 
encargos sociais. O restante, 
R$ 37.450.091,43, se refere 
às outras despesas correntes 
com a prestação do serviço.
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Com baixa cobertura, Saúde prorroga 
campanha de vacinação contra gripe
O Ministério da Saúde prorrogou 

a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza até 30 de junho 
para que Estados e municípios con-
sigam atingir a meta de imunizar 90% 
dos grupos prioritários. A vacinação 
ajuda reduzir as complicações, inter-
nações e a mortalidade decorrente 
das infecções pelo vírus da gripe, ali-
viando a rede hospitalar para o aten-
dimento da pandemia de coronavírus 
nos grupos-alvo definidos.

A prorrogação do prazo é mais uma 
oportunidade para que pessoas dos 
grupos prioritários possam receber 
a vacina influenza nos serviços de 
saúde. Dados parciais do Sistema 
de Informação do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI) demonstram 
que até 25/05 foram vacinadas 48 
milhões de pessoas, de um total de 
77,7 milhões, com alcance de uma 
cobertura vacinal de 61,83%.

A meta de cober tura vacinal foi 
alcançada para os grupos das pes-
soas com 60 anos ou mais de idade 
(113,3%) e trabalhadores da saúde 
(103,01%), entretanto ainda não alcan-
çaram 90% os grupos prioritários con-
vocados para a segunda e terceira 
fases da campanha. Em Umuarama 
a cober tura está abaixo do preco-
nizado para os grupos de crianças 
(45,40%), gestantes (50,14%), puér-
peras (67,96%) e adultos (apenas 
39,96%, até o momento).

Mesmo com os esforços de 
Estados e municípios para alcançar 
as cober turas adequadas, o país 
atingiu a meta somente em 1.155 
municípios (20,73% do total). A 
Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde orienta que 

Saúde registra 17 casos recuperados de covid-19
O boletim divulgado ontem (1º) 

da Secretaria Municipal de Saúde 
apresentou novos números do coro-
navírus em Umuarama. Conforme 
os dados, entre o domingo (31/5) 
e segunda (1º) não foram confir-
mados novos casos da doença e a 
boa notícia é que entre os 37 casos 

a vacinação seja operacionalizada 
sem prejuízo das atividades de 
rotina e que as doses existentes 
nos municípios continuem sendo 
destinadas aos grupos prioritários.

GRUPOS
Os grupos prioritários são com-

postos por pessoas de 60 anos ou 
mais, trabalhadores da saúde, forças 
de segurança e salvamento, pessoas 
com doenças crônicas e condições clí-
nicas especiais, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas socioe-
ducativas, população carcerária, fun-
cionários do sistema prisional, cami-
nhoneiros, motorista e cobrador de 
transporte coletivo, indígenas, crian-
ças de 6 meses a 6 anos, pessoas 
com deficiência, gestantes, puérperas 

até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos 
de idade e professores das escolas 
públicas e privadas.

“A população deve aproveitar a 
prorrogação da campanha de vaci-
nação para atingirmos a meta preco-
nizada pelo Ministério da Saúde de 
pelo menos 90% em todos os grupos 
prioritários – especialmente as crian-
ças, gestantes e puérperas. A vacina 
é importante para evitar a ocupação 
de leitos com pacientes infectados 
pela influenza, num momento em que 
os esforços estão concentrados na 
prevenção da Covid-19, que tem alto 
índice de contágio e complicações 
muito sérias nos grupos de risco”, 
orientou a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

positivos registrados desde o início 
do período de pandemia, 17 foram 
considerados recuperados.

De acordo com uma nota divul-
gada pela Prefeitura, maio terminou 
com 37 casos positivos. Há ainda 
18 pacientes em isolamento domici-
liar e um óbito. O número de casos 

suspeitos também caiu (de 213 para 
211), com 207 pessoas em isola-
mento e quatro hospitalizadas – três 
em UTI e uma em enfermaria. Já os 
casos descartados aumentaram de 
392 para 394 nesta segunda-feira. O 
total de notificações não teve variação 
– Umuarama conta com 642 registros.

A prorrogação da oportunidade para que pessoas dos grupos prioritários receberem a vacina influenza nos 
serviços de saúde

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

G5 PIMENTEL LTDA torna público que irá requerer ao IAT 
(Instituto Água e Terra), a Licença Prévia para a IMPLAN-
TAÇÃO do Loteamento Denominado JARDIM PIMENTEL 
II, no lote de terras 14/J-1 da subd. do lote 14 da Gleba 
12 Jaborandi da Colônia Núcleo Cruzeiro - Umuarama-PR

AMP orienta prefeitos sobre 
medidas contra servidores

Depois que o Tribu-
nal de Contas do Paraná 
(TCE-PR) e a Controla-
doria-Geral da União 
(CGU) identificaram, por 
meio do cruzamento 
de dados, que 10.648 
ser vidores, de 388 
prefeituras do Paraná, 
receberam o auxíl io 
emergencial do governo 
federal, num montante 
de R$ 7.319.400, o 
presidente da Associa-
ção dos Municípios do 
Paraná (AMP) e prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco 
foi à imprensa relatando 
que orienta os prefeitos 
sobre os procedimentos.

“Assim que recebe-
mos a informação pas-
samos a verificar a lista 
de servidores citados. 
Encontramos duas situa-
ções. Em alguns casos, 
servidores sequer tive-
ram conhecimento de 
que foram beneficiados 
e outros até já saca-
ram. Temos que filtrar. 
Em outros casos, servi-
dores se cadastraram e 
sacaram o benefício e, 
nestes casos, a orienta-
ção da Associação dos 
Municípios do Paraná 
aos prefeitos é de que 
abram um procedimento 

Lista não divulgada
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) escla-

rece que não divulgou a lista de servidores municipais cujos 
nomes apareceram como beneficiários do auxílio emergencial 
do governo federal. O levantamento foi realizado pela Corte 
em conjunto com a Corregedoria Geral da União (CGU). A 

circulação de lista com os supostos recebedores do benefício 
ilegal provavelmente acontece em função de as prefeituras 

terem sido notificadas pelo Tribunal, desde a quinta-feira (28 
de maio), sobre a constatação da irregularidade. A decisão de 
não divulgar nomes visa preservar o sigilo fiscal e possibilitar 
que a investigação se aprofunde, definindo a possibilidade de 
eventual uso de CPFs por quadrilhas ou até mesmo a ocorrên-

cia de um erro de lançamento do próprio governo federal, além 
da eventual má-fé por parte do solicitante

administrativo, pois o ser-
vidor tinha conhecimento 
de que era um saque 
irregular”, conta.

Darlan ressaltou que 
os prefeitos já estão 
tomando providências 
para identificar os casos 
em que houveram frau-
des, mas salienta que 
em algumas situações 
o ser vidor já estava 
cadastrado no CadÚnico 
e por conta desse regis-
tro, recebeu automatica-
mente o benefício. “Ape-
sar destes não terem 
agido de má fé, também 
terão que devolver os 
recursos recebidos”.

O presidente da AMP 
reforma que algumas 
destas ações, poderão 
terminar em exoneração 
do ser vidor que teria 
agido com má intenção.

“Dentro das medidas 
administrativas que pode-
rão vir a ser tomadas 
pelos prefeitos em seus 
respectivos municípios, 
alguns casos poderão 
até gerar a exoneração 
do servidor, dependendo 
do seguimento orientado 
também pelo Tribunal de 
Contas (TCE) e da Con-
troladoria Geral da União 
(CGU)”, conclui.

PRESIDENTE da Associação orienta prefeitos para que filtrem os casos e tomem 
providências administrativas

ALEX MIRANDA

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,31 - 0,22 2,40
IGP-M (FGV) 0,80 0,28 2,79 6,51
IGP-DI (FGV) 0,05 - 1,80 6,10

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
2/5 a 2/6 0,5000 0,2162 0,0000
3/5 a 3/6 0,5000 0,2162 0,0000
4/5 a 4/6 0,5000 0,2162 0,0000
5/5 a 5/6 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,05% 20,33 
ItauUnibanco PN +2,78% 23,66 
Bradesco PN +4,49% 19,80 
Viavarejo ON +8,31% 13,43 
Cogna ON +7,03% 5,63 
Gol PN +8,56% 13,06 

IBOVESPA: +1,39% 88.620 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0681 1,0668 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0701 1,0610 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,58
Libra est. 0,80
Euro 0,90
Peso arg. 68,64

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,8% 5,3830 5,3840 +0,8%
PTAX  (BC) -1,1% 5,3633 5,3639 -1,1%
PARALELO +0,9% 4,6000 5,6900 +0,9%
TURISMO +0,9% 4,6000 5,6700 +0,9%
EURO -1,0% 5,9645 5,9668 -1,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ABR) 1.610,20 0,13 1,04 5,14
Oeste (ABR) 1.619,68 0,10 0,81 5,63

DÓLAR 01/06

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 6,69
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1239,93 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/06

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: 3,00%  | TJLP: 4,94%

Em 01/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 99,50 0,0% 2,1%
SOJA Paranaguá 104,90 -0,1% 0,9%
MILHO Cascavel 44,00 -1,1% 7,3%

SOJA 843,25 2,50 -0,7%
FARELO 283,10 -0,10 -3,2%
MILHO 323,25 -2,50 1,5%
TRIGO 515,25 -5,50 -0,2%

SOJA 93,77 -0,9% 6,5%
MILHO 40,00 0,1% 6,8%
TRIGO 62,31 0,0% 5,1%
BOI GORDO 181,60 0,0% 0,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/06 PR DIA 30d.

Em 01/06 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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Dengue chega 
aos 4.300 casos

Apesar da queda na 
temperatura, os números 
de casos confirmados de 
dengue em Umuarama 
continuam aumentando. 
De acordo com o boletim 
diário divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
na segunda-feira (1º) o 
número total de pacientes 
acometidos pela dengue era 
de 4.301 até às 11h.

É importante ressaltar 
que o número de notifica-
ções (confirmados, descar-
tados e em análise) acerca 
da doença também subiu 
e chegou ao patamar de 
11.085. Já os descarta-
dos são 3.944, de acordo 
com a Secretaria de 
Saúde. Outras 2.840 pes-
soas aguardam resultados 
de exames para saber se 
têm ou tiveram dengue.

Entre os sintomas 
da doença estão febre 
alta, dores de cabeça e 
manchas vermelhas pelo 

O Núcleo Regio-
nal de Educação 
(NRE) de Umua-
rama participou da 
campanha ‘Menos 
Eu, Mais Nós’ 
para arrecadar ali-
mentos que serão 
repassados para 
famílias em situação 
de vulnerabilidade. 
Foram angariadas 

132 cestas básicas, que foram entregues para o Corpo de Bombeiros. A 
chefe do NRE de Umuarama, professora Gilmara Ana Zanata, agradece 
os servidores do Núcleo e diretores escolares que colaboraram com a 
campanha. A mobilização de doação de cestas por servidores aconteceu 
de 18 a 27 de maio. A iniciativa foi da Superintendência Geral de 
Ação Solidária do Governo do Estado, em parceria com a Assembleia 
Legislativa, do Tribunal de Justiça, Ministério Público e do Tribunal de 
Contas do Estado. Através da iniciativa, servidores públicos e toda a 
sociedade se mobilizaram para entregar os alimentos e produtos de higiene 
e limpeza através de um sistema de drive-thru, montado em diferentes 
cidades paranaenses. A distribuição é feita pela Defesa Civil.

corpo. A dengue é transmi-
tida pelo mosquito Aedes 
aegypti. O pernilongo 
além da dengue, também 
transmite a febre amarela 
urbana, zika e chikun-
gunya, doenças chama-
das de arboviroses. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, embora se repro-
duza com mais facilidade 
em épocas quentes, a 
incidência de larvas pode 
continuar ocorrendo no 
outono ou inverno. Assim, 
a orientação dos profissio-
nais de saúde é para que a 
população mantenha o cui-
dado com o quintal mesmo 
durante o clima mais frio. 
Em Umuarama as pessoas 
que apresentarem sinto-
mas compatíveis com 
dengue podem ir direta-
mente ao ambulatório 
de agravos, que fica ao 
lado do Centro Cultural e 
concentra o atendimento 
relacionado à doença.  

Votação decisiva
O plenário do Supremo Tribunal 
Federal está diante de uma das 
votações mais importantes de 
sua história, no próximo dia 
10, sobre a validação, ou não, 
do inquérito sobre fake news 
aberto pelo ministro presidente 
Dias Toffoli, sem provocação da 
PGR, e relatado pelo ministro 
Alexandre de Moraes, sem 
sorteio. Basicamente, é a dupla 
quem segura a investigação 
até hoje. O STF vai julgar 
ADI impetrada pelo Rede 
Sustentabilidade que questiona 
o método. Se derrubar, a Corte 
confirma a eventual ilegalidade 
da investigação - criticada por 
juristas - na qual o ministro 
comanda um inquérito em que 
também é a vítima. Não há 
precedente. Por outro lado, se o 
pleno endossar Moraes, terá de 
mostrar votos consistentes para 
evitar conotação corporativa. 
O resultado era imprevisível, 
a Corte estava rachada, mas 
após a grita do presidente Jair 
Bolsonaro e a provocação dos 
investigados, tende  
a ser mantido.

Alerta
A despeito do jugalmento do 
STF, é pertinente e fundamental 
investigar e punir quem 
espalha fake news por má-fé, e 
quem ameaça autoridades de 
quaisquer dos Poderes. 

Que pandemia?!
Clientes da Serasa Experian 
receberam e-mail com 
comunicado de reajuste de 
5,3% de na mensalidade do 
serviço de consultas. 

Arrumação extra
A Villa do Comendador, 
pousada de luxo em 
Pirenópolis (GO), terá reuniões 
decisivas esta semana. Há 
risco de demissão de todos os 
funcionários,  
para readequação. 

Catarata$
O governador do Paraná, 
Ratinho Jr, sancionou a Lei 
20.222/20 aprovada pela 

Assembleia, de autoria do 
deputado Luiz fernando 
Guerra (PSL), que obriga 
a União - controladora do 
parque - a pagar o Estado pela 
arrecadação nas Cataratas 
do Iguaçu. Ou a empresa que 
ganhar futura concessão  
ficará com o ônus. O parque 
hoje é concedido.

Véio tenso
Não é só o inquérito das fake 
news no STF, do qual é alvo, 
que tira o sono de Luciano 
Hang. O “Veio” da Havan 
suspendeu 11 mil dos 15 mil 
empregados de suas lojas.

Eita!
A Fiesp lançou nas redes 
sociais um vídeo campanha 
no qual compra a briga do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, contra o reajuste dos 
servidores federais. Na peça, 
o narrador pergunta se é justo 
aumento neste momento. 
E pede que senadores e 
deputados não derrubem 
o veto do presidente Jair 
Bolsonaro, que barrou  
o reajuste.

Povo quer praia
Há um mercado promissor 
após passar a pandemia do 
coronavírus. Muitos hotéis e 
pousadas do Nordeste já são 
procurados com consultas 
para hospedagens em futuros 
feriadões e até para Réveillon. 

Histórias vivas
O jornalista e escritor Marcos 
Eduardo Neves, que se 
consagrou em biografias de 
grandes jogadores, faz duas 
live imperdíveis nos próximos 
dias. Amanhã, às 20h, com 
Mauro Beting; e dia 8, às 
17h30, com o cantor Nasi, do 
Ira!. Instagram 
é @marcoseneves.
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O Sistema FAEP/SENAR-PR irá 
realizar, a partir de junho, uma cam-
panha de prevenção contra a den-
gue. A ação da entidade tem como 
objetivo divulgar informações, cuida-
dos e orientações sobre a doença 
que afeta a população do Paraná 
e, principalmente, orientar profes-
sores e alunos das redes pública 
e privada sobre situações que pos-
sam afetar a saúde.

O tema principal da campanha 
será a dengue, doença infecciosa 
transmitida pela picada do mos-
quito Aedes aegypti e altamente 
disseminada no Brasil e na Amé-
rica Latina. Em diversas regiões 
do país, a dengue é considerada 
uma epidemia. Ainda, a grande 
quantidade de casos registra-
dos, principalmente no verão, 
representa um desafio sanitá-
rio para as autoridades e coloca 
em risco par te significativa da 
população. Mesmo nesta época 
do ano, com a proximidade do 
inverno e a pior seca das últi-
mas duas décadas no Estado, o 
número de casos é preocupante.

Campanha de Prevenção Contra a Dengue

A ação também tem o objetivo de divulgar informações, cuidados e orientações a professores e alunos
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No Paraná, o número de noti-
ficações cresceu drasticamente 
neste ano, principalmente nas 
regiões Nor te, Noroeste, Oeste 
e no Litoral. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o Paraná registra sua pior 
epidemia de dengue da história, 
fato que o coloca entre os Esta-
dos com maior número de inci-
dência de casos. Entre o dia 14 
de março e 16 de maio, segundo 
dados da Sesa, o Estado regis-
trou mais de 114 mil casos da 
doença, com 90 óbitos. A taxa de 
letalidade é de 3,4 por 100 mil 

habitantes no Paraná. Por conta 
da preocupação com a dissemi-
nação da doença, o tema dengue 
será trabalhado por meio de ativi-
dades online como parte da cam-
panha de prevenção da doença.

“A dengue é uma situação 
preocupante no Paraná, que pre-
cisamos, além dos cuidados com 
a saúde, ter uma postura voltada 
para a educação da sociedade. 
Precisamos mostrar para as pes-
soas como se faz uma boa pre-
venção para evitar mais casos 
no Estado. A nossa campanha 
tem esses motes: saúde e 

educação”, aponta Ágide Mene-
guette, presidente do Sistema 
FAEP/SENAR-PR.

“A dengue continua sendo uma 
situação emergencial no Paraná. 
Temos um número grande de 
casos, muitos complicados, e até 
mesmo óbitos. Neste momento 
em que vivemos a pandemia de 
coronavírus, surgiu a preocupação 
de também voltarmos um pouco 
da nossa atenção para a den-
gue, utilizando a informação e 
a educação como forma de pre-
venção”, aponta Débora Grimm, 
superintendente do SENAR-PR.

Plataformas online
“Considerando toda a situação das aulas presenciais suspensas nas escolas públicas 

e privadas do Estado, a única forma de atingir os professores e alunos é por meio das 
plataformas online. Por isso, neste momento, o curso, os materiais e os conteúdos foram 

formatados pensando nessa proposta”, destaca o gerente do Departamento Técnico (Detec) 
do SENAR-PR, Arthur Piazza Bergamini. Em breve, também serão disponibilizados outros 

materiais, vídeos e jogos sobre os cuidados com a dengue. A ideia é fornecer materiais com 
especialistas da área da saúde que complementem as informações no combate à doença. 

Além das orientações sobre o combate à dengue, os materiais elaborados pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR para a capacitação dos professores e alunos também trazem conteúdos e 

atividades sobre o coronavírus a serem trabalhados como forma de conscientização.

Conteúdo
A campanha de prevenção 

contra dengue será desenvol-
vida em formato inteiramente 
remoto, ou seja, por meio de 
Educação a Distância (EaD) e 
uso de ferramentas online. O 
próprio personagem Agrinho 
será o mascote desta campa-
nha, já que possui uma grande 
identificação com os milhares 
de alunos do Estado. O Sis-
tema FAEP/SENAR-PR está 
disponibilizando no seu site 
(www.sistemafaep.org.br), 
num espaço exclusivo, uma 
série de materiais, nos mais 
variados formatos sobre o 
tema da dengue.

Entre outras atividades, 
p ro fessores das redes 
pública e privada do Paraná 
poderão par ticipar de uma 
capacitação profissional 
com carga-horária de 40 
horas.O curso desenvol-
vido pelo SENAR-PR conta 
com materiais da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
vinculada ao Ministério da 
Saúde, com o objetivo de 
levar ainda mais conhecimento 
sobre a dengue aos docentes. 
Os professores interessados 
poderão se inscrever na capa-
citação, de forma gratuita, a 
partir de junho.

Ainda, os conteúdos reti-
rados do material didático do 
Programa Agrinho poderão 
ser utilizados junto aos alu-
nos. Todos os arquivos estão 
disponíveis no site do Sis-
tema FAEP/SENAR-PR, visto 
que não haverá distribuição 
de material físico.

Preocupação
O combate à dengue já era uma 

preocupação do Sistema FAEP/
SENAR-PR. Tanto que orientações 
de prevenção contra a doença já 
estavam contempladas no mate-
rial didático do Programa Agrinho, 
reformulado no ano passado e que 
seria utilizado neste ano pelos pro-
fessores e alunos das escolas das 
redes pública e privada do Paraná. 
Mas, com o cancelamento da edição 
2020 do programa e a paralisação 
das aulas por conta da pandemia 
do coronavírus, o material didático 
não será distribuído este ano. A deci-
são, além de alinhada às orientações 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e Ministério da Saúde, tem 
por base a preocupação da entidade 
com o aproveitamento escolar dos 

alunos em meio ao comprometimento 
de parte do ano letivo.

“Há algum tempo, a dengue é 
uma preocupação nossa, tanto 
que estava contemplado no novo 
material didático do Programa 
Agrinho. Como não iremos utilizá-
-lo na íntegra esse ano, optamos 
por desmembrar a parte da doença 
para disponibilizar aos professores 
e alunos”, explica Patrícia Lupion 
Torres, consultora do SENAR-PR e 
idealizadora do Programa Agrinho. 
“Dentro da campanha de preven-
ção, os professores poderão utilizar 
os materiais voltados para dengue 
para ensinar as melhores formas de 
prevenção e cuidados aos alunos 
que, certamente, irão repassar aos 
seus pais e familiares”, acrescenta.

EM Umuarama foram 615 presentes, enquanto o número de participantes em Campo Mourão superou 
a marca de 1 mil
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Eventos do Descomplica Rural reuniram quase 2 mil pessoas
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poderão par ticipar de uma 
capacitação profissional 
com carga-horária de 40 
horas.O curso desenvol-
vido pelo SENAR-PR conta 
com materiais da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
vinculada ao Ministério da 
Saúde, com o objetivo de 
levar ainda mais conhecimento 
sobre a dengue aos docentes. 
Os professores interessados 
poderão se inscrever na capa-
citação, de forma gratuita, a 
partir de junho.

Ainda, os conteúdos reti-
rados do material didático do 
Programa Agrinho poderão 
ser utilizados junto aos alu-
nos. Todos os arquivos estão 
disponíveis no site do Sis-
tema FAEP/SENAR-PR, visto 
que não haverá distribuição 
de material físico.

Preocupação
O combate à dengue já era uma 

preocupação do Sistema FAEP/
SENAR-PR. Tanto que orientações 
de prevenção contra a doença já 
estavam contempladas no mate-
rial didático do Programa Agrinho, 
reformulado no ano passado e que 
seria utilizado neste ano pelos pro-
fessores e alunos das escolas das 
redes pública e privada do Paraná. 
Mas, com o cancelamento da edição 
2020 do programa e a paralisação 
das aulas por conta da pandemia 
do coronavírus, o material didático 
não será distribuído este ano. A deci-
são, além de alinhada às orientações 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e Ministério da Saúde, tem 
por base a preocupação da entidade 
com o aproveitamento escolar dos 

alunos em meio ao comprometimento 
de parte do ano letivo.

“Há algum tempo, a dengue é 
uma preocupação nossa, tanto 
que estava contemplado no novo 
material didático do Programa 
Agrinho. Como não iremos utilizá-
-lo na íntegra esse ano, optamos 
por desmembrar a parte da doença 
para disponibilizar aos professores 
e alunos”, explica Patrícia Lupion 
Torres, consultora do SENAR-PR e 
idealizadora do Programa Agrinho. 
“Dentro da campanha de preven-
ção, os professores poderão utilizar 
os materiais voltados para dengue 
para ensinar as melhores formas de 
prevenção e cuidados aos alunos 
que, certamente, irão repassar aos 
seus pais e familiares”, acrescenta.

EM Umuarama foram 615 presentes, enquanto o número de participantes em Campo Mourão superou 
a marca de 1 mil
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Eventos do Descomplica Rural reuniram quase 2 mil pessoas
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Polícia apreende drogas 
e contrabando na PR-323

Patrulheiros rodoviários estaduais 
que atuam no Posto de Fiscalização 
de Cruzeiro do Oeste (28 quilôme-
tros de Umuarama) realizaram entre 
domingo (31) e ontem (1º) a apreen-
são de cocaína, maconha e produtos 
contrabandeados do Paraguai. Foi 
uma sequência de abordagens distin-
tas que terminaram nas apreensões, 
algumas com prisões de traficantes.

A primeira delas foi registrada 
por volta das 14h do domingo (31), 
durante uma fiscalização de rotina 
em frente ao Posto de Polícia Rodo-
viária em Cruzeiro do Oeste. A equipe 
visualizou um veículo suspeito. O 
condutor retornou bruscamente ao 
notar que haviam patrulheiros na 
pista, seguindo por uma estrada 

Abordagens na madrugada
Ontem (1º) por volta da 1h30, os patrulheiros rodoviários de 
Cruzeiro do Oeste fizeram nova apreensão de mercadorias 
contrabandeadas. A fiscalização aconteceu no mesmo local, 
em frente ao posto rodoviária, na rodovia PR-323. Um ônibus 
de linha da empresa Cantelle, com itinerário Cruz Alta/RS a 
Barreiras/BA, foi abordado e vistoriado. Em seu interior foi 
encontrada uma bolsa contendo diversos produtos de informá-
tica. O proprietário, de 60 anos, foi identificado disse que reside 
em Itumbiara/GO. Outra bolsa contendo produtos de informá-
tica também foi encontrada e pertencia a uma passageira de 40 
anos, residente em Foz do Iguaçu. A terceira apreensão seguida aconteceu quando foi 
abordado um ônibus da empresa Planalto, com itinerário de Santa Maria/RS a Palmas/
TO. No bagageiro era levada uma bolsa com diversos produtos eletrônicos. O dono da 
mercadoria foi identificado e mora em Jequie/BA. Todas as mercadorias foram enca-
minhadas à Delegacia da Receita Federal de Guaíra.

vicinal. Ele foi perseguido até que 
houve a abordagem. Na vistoria, 
foram encontradas dentro do carro, 
duas porções de cocaína.

O motorista disse aos patrulheiros 
que teria adquirido a droga em Umua-
rama e entregaria na cidade de Tunei-
ras do Oeste. Ele também afirmou que 
ja havia realizado outras viagens para 
entregar droga e receberia a quantia 
de R$ 120, além do combustível para 
fazer o transporte do entorpecente. 
O homem detido transportava 0,95 
gramas de cocaína e acabou sendo 
conduzido à Delegacia de Polícia de 
Cruzeiro do Oeste.

Cocaína apreendida com motorista que tentou 
fugir da abordagem na rodovia

Maconha

Por volta das 22h30 do domingo, 
também na rodovia PR-323, dentro 
dos limites de Cruzeiro do Oeste, 
os patrulheiros realizavam opera-
ção de fiscalização em frente ao 
posto de Polícia Rodoviária, quando 
abordaram um ônibus que vinha de 
Francisco Alves e tinha como destino 
Curitiba. No interior, na poltrona 
29, foi localizada uma bolsa de cor 
marrom que estava no colo de uma 
passageira de 19 anos. A mulher 
levava vários tabletes de maconha 
que estavam envoltos em fita ade-
siva. Depois de apreendida, a droga 
foi pesada, totalizando 11.785 quilos. 
A proprietária relatou que adquiriu 
a maconha em Ponta Porã/MS e a 
levaria até Curitiba.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DROGA foi adquirida em Ponta Porã e seria 
levada para Curitiba

Informática e celulares
Ainda na noite de domingo, por volta das 22h, 
os patrulheiros rodoviários de Cruzeiro do 
Oeste abordaram um segundo ônibus. Este 
seguia de Umuarama com destino a Curitiba. 
Durnate uma fiscalização de rotina no interior 
do veículo, foram encontradas quatro malas 
contendo diversos produtos eletrônicos, celula-
res, perfumes e informática. A mercadoria era 
de propriedade de duas mulheres que seguiam 
como passageiras no mesmo coletivo. Elas 
foram identificadas e relataram que moram em 
Santa Catarina. A mercadoria foi apreendida e 
posteriormente o ônibus, com os passageiros, seguiu viagem. Os produtos recolhidos 
foram encaminhados ao depósito da receita federal de Guaíra.

MERCADORIA seguiria para Santa Catarina, mas 
parou em Cruzeiro do Oeste após abordagem da PRE
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, mas hoje seu 
regente todo pistola em seu inferno astral e treta com Vênus, 
anunciando instabilidades. Segure-se para não chutar o balde e 
surtar com quem convive ou trabalha.

Touro 21/04 a 20/05
É sossego e paz, que você quer? Então, não te mete: melhor ficar na 
sua e não dar muito espaço para conflitos hoje. Os astros tretando e 
contratempos podem mexer com seu ânimo. Cuide com mais carinho 
do seu organismo e procure se poupar de estresses desnecessários. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua promete renovar seu entusiasmo e sua criatividade no período 
da manhã, mas não espere contar muito com a sorte, pois você terá 
que trabalhar duro e ralar dobrado para vencer os desafios. 

Câncer 21/06 a 21/07
Ei, Câncer, é um dia perfeito que você quer? Então vai ficar 
querendo! Hoje a maré não está para peixe e convém respirar 
fundo para vencer os desafios que os astros estão apontando. A 
Lua treta com Júpiter e Plutão pela manhã e alerta que você vai 
precisar de muita paciência para evitar conflitos. 

Leão 22/07 a 22/08
Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro! A recomendação 
é da Lua, que se desentende com Plutão e Júpiter, anunciando 
momentos instáveis pela manhã. Você pode ter problemas com 
fofocas ou mal-entendidos, inclusive nos assuntos de trabalho.

Virgem 23/08 a 22/09
Pela manhã, a Lua arma conflito em sequência com Plutão e 
Júpiter, pedindo atenção extra com os assuntos materiais. Explore 
a prudência do seu signo e tenha cuidado para não gastar seu 
dinheiro com supérfluos, pois há risco de atrair instabilidades e 
até acabar se enrolando em dívidas.

Libra 23/09 a 22/10
A Lua conclui a visita pelo seu signo no período da manhã, mas 
vai fazer aspectos tensos com Plutão e Júpiter, portanto, espere 
contratempos em casa ou em família nesse período. Explore sua 
diplomacia ao conversar com o pessoal de casa e tenha cuidado 
para não fazer drama e extrapolar sua cota de mimimi por pouca 
coisa: use seu jogo de cintura para driblar os conflitos. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Use sua apurada percepção escorpiana e desconfie das aparên-
cias, pois hoje nem tudo será o que parece. Além de infernizar seu 
astral pela manhã, a Lua ainda troca vibrações tensas com Plutão 
e Júpiter, portanto, toda prudência será bem-vinda. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Muita treta! Hoje os astros estão em rota de colisão no céu e não 
convém dar sopa para o azar. A Lua promete zoar o astral. Logo de 
manhã ela entra em conflito com Plutão e Júpiter, recomendando 
ter mais cuidado com gastos e empréstimos. 

Capricórnio 22/12 a 20/01
A Lua percorre sua 10ª Casa pela manhã, mas faz aspectos tensos 
com Plutão e Júpiter, sinalizando que nem tudo pode ser como 
você planejou. Talvez tenha que batalhar mais para conseguir o 
que deseja, principalmente na vida profissional

Aquário 21/01 a 19/02
Nesta terça, uma ponta de insatisfação pode surgir e ganhar 
espaço se nada for feito para se livrar dessa sensação. A Lua 
abre a manhã em conflito com Plutão e Júpiter, pedindo reforço 
no pensamento positivo, na confiança e na fé interior. 

Peixes 20/02 a 20/03
O dia começa com tensões entre as estrelas e convém ir devagar: 
evite criar altas expectativas. A Lua faz vários aspectos negativos, 
a começar pela quadratura com Plutão e Júpiter logo cedo, o que 
sinaliza contratempos em torno dos seus objetivos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, Marcos Vaz, Gio-
vana Vasconcellos,  Satiko Delia Mya-
take, Juarez de Souza Ferreira,  Helder 
Pereira da Silva, Luiz Carlos Gimenez, 
Helder Pereira da Silva,  David Sincos, 
Cristina Sincos,  Humberto Matsumoto 
e Michiely Aparecida Cabrera Valezi. 

Da coluna: felicidades.

“Diz-me, porque não nasci igual aos 
outros, sem dúvidas, sem desejos de 

impossível? E é isso que me traz sem-
pre desvairada, incompatível com a 

vida que toda a gente vive”.
( Florbela Espanca)

Live do Vinho
A noite de quinta-feira (4) 
ganha LIVE da Confraria 
Parceiros do Vinho -, e a 

confrade e empresária Jane 
Bittencourt conversa com 
Daniel Salvador, às  20h30 
no Instagram.  Daniel vai 

abordar temas, como a safra 
2020,  fala sobre a Associa-
ção Brasileira de Enologia,  
dá um panorama do vinho 

nacional, novas variedades, 
novos projetos e o  Brasil 

vitivinícola.  Siga Confraria 
Parceiros do Vinho!

Novo Gerente 
A Regional Noroeste do 

Sebrae/PR, com sede em 
Maringá, conta com nova 

gerência. Wendell Gussoni, 
que assumiu o posto na se-
gunda-feira (1º), tem como 
um dos principais desafios 
auxiliar as micro e peque-
nas empresas da região no 
processo de transformação 
digital. O gerente anterior, 

Luiz Carlos da Silva, passa a 
liderar o projeto regional de 

Ambiente de Negócios. 

THIAGO CASONI
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Dá saudade do abraço II !
Tem muita gente com saudade de abraçar, até porque sabe 
que abraço faz bem para a saúde. Segundo especialistas, 
abraço libera oxitocina, o hormônio do bem-estar, que 

aumenta a felicidade geral da pessoa. Sabendo disso, as-
sim que pudermos, vamos nos abraçar todo dia, toda hora. 

Desafio lançado... para o bem de todos!

Tatiane Machado e Elyssandro Piffer Carlos Eduardo Garcia e Rogério Dutra

Elizabeti Massambani e Patrícia Piffer  Terezinha Aguiar e Luciana Zafanelli

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL 
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COBALT 1.4 LTZ ...................................13/14 .................... PRATA ........................COMPLETO.........................................R$ 37.900,00
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 LT ...........................................13/13 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LTZ.........................................17/18 .................... CINZA ........................COMPLETO.........................................R$ 47.900,00
ONIX 1.4 ACT  ......................................16/17 .................... PRETO .......................COMPLETO.........................................R$ 53.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ 4X4 .....................17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ... R$ 163.900,00
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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

Mesmo com as aulas presenciais de graduação e pós-
graduação suspensas por tempo indeterminado, devido 
à pandemia causada pela covid-19, a Unipar segue seu 
calendário da iniciação científica.
Os programas estão com atividades em funcionamento 
regular: Programa de Iniciação Científica (PIC); Programa 
de Iniciação Científica da Educação a Distância 
(PIC-EAD); Programa de Iniciação Científica da Pós-
Graduação (PIC-PG); Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação Científica (PIBIC), mantidos pela Unipar.
E tem ainda o Programa Externo de Bolsa de Iniciação 
Científica (PEBIC) CNPq e Fundação Araucária; e 
Programa Externo de Bolsa de Iniciação Científica para 
o Ensino Médio (PEBIC-EM). 

Na quinta passada, 28, o setor divulgou os nomes dos 
selecionados para o PIC/2020: são 481 acadêmicos, 
que poderão atuar em projetos de pesquisa científica 
da Unipar, com o acompanhamento de professores 
orientadores de alto nível. O PIBIC também já tem os 
selecionados: 120 acadêmicos. Para o PEBIC, os editais 
abrirão na semana que vem.
O PIC da Unipar recebe alunos do ensino a distância e 
da pós-graduação, além dos da graduação. “Este é um 
diferencial da Unipar”, destaca a diretora, professora 
Evellyn Wietzikoski. “Nossos alunos EAD e de pós 
também têm a chance de participar das práticas que 
envolvem este nobre ofício da pesquisa”, complementa.
Ela informa que discentes e docentes estão realizando 
as atividades em encontros remotos, utilizando 
ferramentas de comunicação virtuais: “Revisão 
bibliográfica, compilação de dados, redação de 
relatórios, relatos de experiência, resenhas, artigos... 
tudo isso é possível fazer de casa, já que pode contar 
com o assessoramento pontual do professor”.

Isolamento social não compromete o calendário; 
Instituição tem cerca de 200 projetos de pesquisa 
científica em andamento

Em uma universidade de verdade 
aluno participa de pesquisa!

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Unipar investe em seis programas que, juntos, 
reúnem mais de 500 acadêmicos, todos os anos

EXTRAVIO DE ALVARÁ
A  F  M O U R A  E M B A L A -
GENS, inscrita sob nº CNPJ 
13.697.478/0001-64, estabe-
lecido na Avenida Guarani, 1997, 
zona 4, CEP 87504-030, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29.772. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

PSS Maria Helena
Até o próximo dia 17 de junho a 
Prefeitura de Maria Helena está 
com processo seletivo em anda-
mento para os cargos de assistente 
social e psicólogo. As inscrições 
podem ser feitas pela internet. Para 
o cargo de assistente social o salá-
rio é de R$ 3.130,66 e para psicó-
logo é de R$ 2.713,21. Há uma vaga 
para cada mais cadastro de reserva, 
de acordo com o edital. Os concor-
rentes devem ter graduação para 
o cargo que pretendem e o critério 
de seleção será feito baseado em 
prova de títulos. Não será cobrada 
taxa de inscrição e o resultado 
final da seleção será divulgado no 
próximo dia 1º de julho. Outras 
informações no site da Prefeitura. 

Material de pesca
Patrulheiros 
rodoviários 
de Cruzeiro 
do Oeste 
apreende-
ram material 
de pesca 
contraban-
deado em 
um ônibus, 
na rodovia 
PR-323 na noite do domingo (31), 
durante operação de rotina em 
frente ao posto de fiscalização. Um 
ônibus que seguia de Francisco 
Alves para Curitiba foi abordado e, 
na vistoria foi localizada uma mala 
contendo diversas carretilhas de 
pesca. O proprietário foi identifi-
cado e disse que trazia o material 
de Ponta Porã e tinha como destino 
Curitiba. A mercadoria foi apreen-
dida. O ônibus e passageiros foram 
liberados e seguiram viagem.

DIVULGAÇÃO
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Tratamento fitoterápico 
recebe reconhecimento do CNPq

Em reconhecimento ao trabalho 
científico que vem desenvolvendo, o 
CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico) 
renovou a bolsa PQ (Produtividade 
em Pesquisa) do professor e pesqui-
sador Emerson Lourenço, da Unipar. 
A conquista é comemorada, pois são 
poucos professores pesquisadores 
que conseguem. A ajuda financeira 
do órgão federal traduz-se num 
incentivo à pesquisa que Lourenço 
realiza no campo da Medicina Vete-
rinária, com área de concentração 
em Toxicologia Animal. São diversos 
projetos científicos. Um deles tem 
foco na jabuticaba (Plinia cauliflora) 
e o intuito é investigar seus efeitos 
hipolipemiantes e antiaterogênicos 
em modelo experimental de arterios-
clerose, doença de origem multifato-
rial e crônico-inflamatória. “A doença 
ocorre em resposta à uma lesão no 
endotélio vascular das artérias, o 
que pode causar ao corpo humano o 
infarto do miocárdio, acidente vascu-
lar encefálico, morte cardíaca súbita, 
entre outras consequências”, explica 
o pesquisador. Segundo ele, estudos 
que avaliam os efeitos farmacológi-
cos e de segurança de derivados 
vegetais para o controle e/ou auxílio 
no tratamento da hipertensão arte-
rial sistêmica associada à ateroscle-
rose são extremamente relevantes e 

necessários. “Neste sentido, 
a Plinia cauliflora (da família 
Myr taceae) é promissora 
para o desenvolvimento de 
um fitoterápico, já que se 
trata de uma planta ampla-
mente utilizada na etnobo-
tânica do Brasil”, destaca 
Lourenço, que conta com 
a colaboração de colegas 
pesquisadores e alunos de 
programas de iniciação cien-
tífica da Unipar para o desen-
volvimento da pesquisa. Os 
trabalhos começaram no ano 
passado. “Já tivemos resulta-
dos importantes sobre este 
estudo: primeiro deles é o 
uso eficaz do extrato dessa planta 
na prevenção da lesão cardíaca com 
quimioterápico e, outro, é que este 
extrato não possui toxicidade e reduz 
expressivamente os níveis de coles-
terol e triglicerídeos em modelo de 
ar teriosclerose”. Fazem parte da 
colaboração do objeto de pesquisa 
os professores Odair Alber ton, 
Ezilda Jacomassi e Daniela Boleta, 
da Unipar, e Arquimedes Gasparotto 
Junior, da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD), além dos 
alunos de graduação e pós-gradua-
ção Gabriel Augusto Beirão, Gabriel 
Maciel, Guilherme Donadel, Halisson 
Murilo Oliveira, Joice Karina Otenio, 

Mariana Moraes, Maxuel Fidelis, Ana 
Paula Cestari e Catia Sari Moura.

MÉRITO
Na avaliação do professor Emer-

son, que exerce pesquisa acadêmica 
há 17 anos, esta conquista é fruto 
de muita dedicação. “Desde quando 
comecei na pesquisa, em 2003, tenho 
buscado desenvolver uma produção 
científica qualificada, sempre com o 
objetivo de colaborar diretamente na 
melhoria da qualidade de vida das 
pessoas”, assegura. Na Unipar, além 
de lecionar e pesquisar, ele também 
tem cargo de gestão: é coordenador 
do mestrado em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção Básica.

PROFESSOR Emerson Lourenço em laboratório da Unipar: pes-
quisa busca soluções fitoterápicas para a saúde única
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