
,18/03/2020
Edição 2510 - Ano VIII

UMUARAMA

Unipar suspende aulas, 
cinema está fechado 
e eventos de esporte 
foram cancelados 
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Saúde de Umuarama investiga 
cinco casos suspeitos de covid-19
O número de pessoas com suspeita de coronavírus em Umuarama aumentou para cinco na 

manhã de ontem (17). Nenhum caso foi confirmado até o momento. Além da paciente que já 
está em isolamento domiciliar desde a semana passada, após regressar dos EUA com sin-
tomas de gripe, o Pronto-Atendimento recebeu mais dois casais com sintomas semelhantes 
na tarde de segunda-feira. Elas foram levadas ao Hospital Uopeccan, referência do Município 
para acompanhamento do novo coronavírus. Com quadro de saúde estável, foi recomendado 

o isolamento domiciliar com monitoramento pela Secretaria de Saúde. l Pág. 6

Polícia apreende 
cocaína escondida em 
fundo falso de veículo 
no Jardim Guarani 

Prefeito e secretários 
se reúnem e prometem 
decretar ações para 
conter o convid-19 

Desmontagem
A retirada dos estandes do Parque de Exposições Dario 

Pimenta da Nóbrega estava prevista apenas para a próxima 
segunda-feira, mas, como a Sociedade Rural de Umuarama 
decidiu suspender a Expo Umuarama 2020, a terça-feira foi 

de bastante trabalho braçal. l Pág. 4
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Sessão cancelada
A sessão do Congresso Nacional destinada a analisar 
vetos presidenciais e votar os projetos de lei do 
Congresso Nacional que regulamentam o Orçamento 
Impositivo foi cancelada. A medida se deu em função 
da ausência de parlamentares e da preocupação com 
a possibilidade de propagação do covid-19. O senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado Cezinha da 
Madureira (PSD-SP) já foram testados positivo para o 
vírus. Nova sessão foi convocada para o dia 26 de março.

Deixaram de ser votados
Entre os vetos que seriam analisados pelos congressistas 
estão sete itens do Projeto de Lei do Pacote Anticrime 
(PL.6.341/2019). Também constava ordem do dia do 
Congresso a votação de três projetos de lei do Congresso 
Nacional (PLN) sobre o Orçamento Impositivo, que 
regulamentam a execução de emendas impositivas e 
diminuem o valor total das emendas do relator-geral do 
Orçamento, transformando-as em despesas a cargo do 
Poder Executivo.

Prosul x Covid-19
Os países-membros do Fórum para o Progresso e 
Desenvolvimento da América do Sul (Prosul) adotarão 
medidas conjuntas de combate à disseminação e aos 
efeitos do novo coronavírus (Covid-19) pelo continente. 
O Itamaraty informou que entre as medidas estão 
o compartilhamento de informações de prevenção, 
facilitação do retorno de cidadãos aos seus países e 
compras conjuntas de insumos médicos.

Bem-estar do 
cidadão
Em videoconferência, 
os chefes de Estado e 
representantes do Prosul 
discutiram a pandemia. 
Participaram Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai 
e Peru, além da Bolívia 
como país observador. 
O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
representou o presidente Jair 
Bolsonaro. Foram analisadas 
consequências sanitárias, 
sociais e econômicas, o 
impacto no contexto regional 
e os esforços que a luta 
contra o Covid-19 exige a 
médio e longo prazo. As 
medidas deverão concentrar-
se no bem-estar dos 
cidadãos.

Diagnósticos
compartilhados
Os países do bloco 
concordaram em 
compartilhar diagnósticos 
confiáveis e informações 
epidemiológicas sobre o 
vírus e trocar informações 
“sobre experiências, 
campanhas e materiais que 
contribuam para a criação 
de políticas públicas e a 
adoção de medidas de 
mitigação para impedir a 
propagação da epidemia e 
ajudar a combater notícias 
falsas e especulações que 
gerem inquietação social”. 
Facilitarão o retorno de 
cidadãos a seus países 
de origem e trocarão 
informações sobre medidas 
com impacto no transporte.
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Instituído comitê de crise 
para tratar de coronavírus

O governo federal publicou em 
edição extra do Diário Oficial da 
União, um decreto presidencial que 
institui o Comitê de Crise para Super-
visão e Monitoramento dos Impac-
tos da Covid-19. O comitê atuará de 
forma coordenada com o Grupo Exe-
cutivo Interministerial de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional e Internacional.

O comitê será coordenado pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, Walter 

Souza Braga Netto, e terá a partici-
pação de 14 ministros de estado, 
além do advogado-geral da União, 
André Mendonça; do presidente do 
Banco Central, Roberto Campos 
Neto; do presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes; do diretor-
-presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), Antô-
nio Barra Torres; do presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães; do presidente do Banco 

Aciu reforça medidas preventivas suspendendo agenda de março

Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Gustavo 
Montezano; e do responsável pela 
Coordenadoria do Centro de Ope-
rações de Emergências em Saúde 
Pública da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde.

Pelo decreto, o coordenador do 
comitê também poderá convidar 
outros participantes dependendo do 
assunto que será discutido e é quem 
tem o poder de convocar as reuniões.

A Associação Comercial , 
Industrial e Agrícola (Aciu) sus-
pendeu as atividades restantes 
do cronograma de março, aca-
tando, por período indetermi-
nado, recomendação preventiva 
do Ministério da Saúde em rela-
ção ao novo coronavírus.

Com a decisão, fica poster-
gada a visita técnica que dire-
tores realizariam nesta quar ta-
-feira (18) à empresa Baterax e 
cancelada a reunião mensal de 
associados, que ocorreria no dia 
25. “Estamos irmanados com 
a sociedade em um momento 
em que a preocupação é de 
todos. Convém zelarmos pela 
saúde das pessoas, priorita-
riamente”, avalia o presidente 
Orlando Luiz Santos.

Uma lista de recomendações 
elaborada pela Secretaria de 
Estado da Saúde engloba três gran-
des áreas: distanciamento social, 
organização do sistema de saúde 
no aspecto assistencial e aumento 
da transmissão de casos.

O governo do Paraná anunciou, 
na segunda-feira (16), as princi-
pais medidas adotadas para o 

enfrentamento da epidemia do 
covid-19 no Paraná. A pretensão 
é reduzir as possibilidades de 
contato entre as pessoas para 
conter a propagação do vírus. São 
ações específicas que ampliam a 
proteção a servidores incluídos 
em grupos de risco e for talecem 
ações nas fronteiras e divisas.

PRESIDENTE da Aciu diz estar irmanado 
com a sociedade em um momento em 

que a preocupação é de todos

ASSESSORIA

O Cisa-Amerios 12RS, 
adotou medidas para enfren-
tamento da emergência de 
saúde pública em decorrência 
da Infecção Humana pelo 
Covid-19. O presidente, 
Luis Carlos Borges Cardoso 
determinou mudanças na rotina 
de atendimento nas unidades, 
cancelando eventos públicos, 
palestras, cursos, bem como 
serviços de voluntariado e 
ações que promovam a aglo-
meração de pessoas. Ampliou 

o oferecimento de álcool gel nas unidades e liberou acompanhante aos pacientes menores de 18 
anos e maiores de 60 anos, entre outras normas que já estão valendo desde ontem (17).

ASSESSORIA
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Decisão acertada
O deputado Hussein Bakri 
(PSD) classificou como 
acertada a decisão do 
governador Ratinho Junior 
em suspender as aulas para 
evitar a contaminação por 
coronavírus. A medida vale 
para escolas e universidades 
públicas a partir da próxima 
sexta-feira (20). “É a medida 
mais correta a ser tomada 
a fim de reduzir ao máximo 
a propagação da doença. 
Agindo de forma preventiva, 
os resultados certamente 
serão mais eficazes. E, claro, 
cabe a cada um de nós 
seguir os cuidados básicos 
como lavar as mãos, usar 
álcool em gel, manter os 
ambientes ventilados”, 
afirmou Bakri, líder do 
Governo no Legislativo.

Nada a mais
O deputado Delegado 
Francischini (PSL) 
apresentou projeto de lei na 
Assembleia Legislativa que 
estabelece diretrizes a serem 
observadas pelos planos 
de saúde e pelas redes 
pública e privada de saúde 
do Paraná. “O projeto veda 
cobrança de taxas adicionais 
dos planos de saúde 
aos pacientes durante o 
tratamento do coronavírus”, 
disse. A medida estabelece 
que os hospitais da rede 
particular tenham local de 
isolamento ou quarentena 
e que não poderão recusar 
esse atendimento.

Oportunismo
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) denunciou a prática 
de preços abusivos de 
máscaras e álcool em gel 
no comércio de Curitiba e 
de empresas que fornecem 
insumos ao Hospital do 
Idoso de Curitiba. “A 
instituição já está pagando 
cinco vezes mais caro pelo 
álcool em gel”, afirmou.

Disque-saúde
Como parte das medidas 
de prevenção, a Prefeitura 
de União da Vitória criou o 
disque-saúde e tira dúvidas 
sobre o novo coronavírus 
pelo telefone (42) 3522-
7134. O atendimento será 
das 8h às 22h. A prefeitura 
quer evitar a superlotação 
em hospitais e unidades de 
saúde, bem como diminuir 
os riscos de exposição ao 
contágio. Se necessários, 
os exames em casos 
suspeitos serão realizados 
em domicílio. “Não é o 
momento de lotarmos 
os hospitais e os serviços 
de saúde. Vamos cuidar 
da população”, destaca o 
prefeito Santin Roveda (PL).

Não venham
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
orientou os deputados 
para que liguem às bases 
no Estado e peçam para 
que prefeitos, vereadores e 
líderes evitem, ao máximo, 
ir até Curitiba. O Legislativo 
estadual deve tomar novas 
medidas de restrição em 
razão da pandemia do 
coronavírus.

Centro-oeste
O deputado Rubens Bueno 
(Cidadania) destinou 
emenda para pavimentação 
asfáltica e construção de 
galeria de águas fluviais 
em Goioerê. As obras 
devem ficar prontas em 
30 dias. O valor investido 
será de R$ 246.380. “Essa 
é uma obra absolutamente 
necessária e que atende 
às reivindicações dos 
moradores daquela 
região, além de permitir 
o acesso com qualidade à 
supercreche, que deverá 
ser concluída nos próximos 
meses”, afirmou o prefeito 
Pedro Coelho (Cidadania).

SRU suspende 
Expo Umuarama

A manhã de ontem (17) 
foi de reuniões entre os 
diretores e responsáveis 
pela Expo Umuarama 2020, 
quando foi decidida a sus-
pensão da feira. À tarde foi 
de muito trabalho braçal. 
Funcionários das empre-
sas expositoras iniciaram 
a desmontagem dos estan-
tes, brinquedos do parque e 
a retirada dos produtos do 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nóbrega.

A desmontagem que 
dever ia acontecer  na 
segunda-feira (23) foi ante-
cipada para ontem (17) 
devido à decisão tomada 
pela diretoria da Sociedade 
Rural de Umuarama.

Na noite da segunda-
-feira, o cantor Gustavo Lima 
lançou nas redes sociais 
um comunicado de can-
celamento de sua agenda 
de shows até o dia 31 de 
março. A apresentação do 
cantor na Expo Umuarama 
estava marcada para a pró-
xima sexta-feira (20).

Em nota, a Sociedade 
Rural comunicou oficial-
mente ontem à tarde a 
suspensão da 46ª Expo 
Umuarama/19ª Internacio-
nal. “A medida atende ao 
artigo 3º do Decreto 4230, 
do Governo do Estado do 

Paraná, que dispõe sobre 
as medidas para enfrenta-
mento da emergência de 
saúde pública de importân-
cia internacional decorrente 
do Coronavírus (Covid-19).

A Sociedade Rural de 
Umuarama pede a compreen-
são de todos neste momento 
e se compromete em atuar 
dentro da mais absoluta 
transparência e respeito à 
comunidade e público. As 
questões relativas aos ingres-
sos adquiridos ou a continui-
dade futura da Expo Umua-
rama 2020 serão decididas 
e anunciadas tão logo haja 
uma maior segurança sobre 
a pandemia, observando 
sempre as orientações das 
autoridades competentes”, 
consta na nota.

A resolução oficial deter-
mina ainda que toda a equipe 
de apoio administrativo tome 
as medidas necessárias de 
comunicação à população e 
aos parceiros da feira a res-
peito da decisão tomada pela 
SRU. A divulgação das ques-
tões relativas à continuidade 
futura do evento e ingressos 
já adquiridos, serão resol-
vidas tão logo se tenha a 
normalização e segurança 
sobre como proceder, 
observando as orientações 
das autoridades envolvidas.

EM reunião extraordinária, foi decidida a suspensão da festa, que poderá ser 
realizada em outra data
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Umuarama parando lentamente 
por causa do novo coronavírus
Primeiro Marília Mendonça can-

celou o show em cima da hora que 
faria na Expo Umuarama. Depois 
a tensão durante a divulgação das 
medidas tomadas pelo Governo do 
Estado, principalmente a respeito 
da paralisação das aulas a partir 
da sexta-feira (20).

O Fórum de Umuarama já havia 
anunciado que não faria mais jul-
gamentos públicos até enquanto 
existisse a pandemia do novo 
coronavírus. Ontem (17), o Minis-
tério Público de Umuarama publi-
cou nota informando que entre as 
medidas a serem adotadas para 
evitar a propagação de coronaví-
rus, está a suspensão e parali-
zação das atividades presenciais 
até o dia 30 de março, incluindo 
reuniões e oitivas que serão pos-
teriormente reagendadas. A deci-
são foi assinada pelo Promotor de 
Justiça e Coordenador Administra-
tivo das Promotorias da Justiça de 
Umuarama, Diogo de Araujo Lima. 
Ele explica que o atendimento ao 
público, nas dependências das 
Promotorias locais, desde ontem 
(17), acontecerá prioritariamente 
através de telefone e whatsapp, 
(44) 98426-2641, entre as 8h30 

Uopeccan
Tão logo o Ministério da Saúde anunciou (na quarta-feira, 11), o estado de pande-

mia do novo covid-19, em 114 países infectados, os Hospitais do Câncer Uopeccan de 
Cascavel e de Umuarama, suspenderam por tempo indeterminado, por sugestão das 

CCIHs (Comissão de Controle Infecção Hospitalar), a presença de visitantes, esta-
giários ou residentes, voluntários, acadêmicos, bem como a realização de projetos 

externos.A medida foi tomada por questão de segurança aos pacientes, profissionais 
de saúde, colaboradores e voluntários. entre os critérios estabelecidos para visita e 
suspensão as seguintes atividades estão ações em alusão a datas comemorativas; 
voluntariado que desenvolva ações internas e no hospital e dependências integra-
das, como Casa de Apoio e Núcleo Solidário; programas de estágios e residências 

externas multiprofissionais; serviço de capelania hospitalar (ex: acesso para visitação 
por membros e/ou líderes religiosos, ministro da eucaristia, encontros, entre outras 
ações); visitas externas e projetos; reuniões e treinamentos; houve restrição de um 
visitante por paciente internado, devendo este, ser de idade inferior a 70 anos.Os 

atendimentos, cirurgia, consultas, exames e tratamentos continuam normais.

Hospitais com visitas suspensas
Através de suas assessorias, os hospitais Cemil e Norospar afirmaram 

que estão seguindo a resolução do governo do Estado do Paraná. As visitas 
a pacientes internados estão suspensas. Também está havendo um maior 
controle na troca de acompanhantes. “Quanto menos pessoas dentro do 
ambiente hospitalar, melhor”, consta na nota de esclarecimento, além do 

reforço de que os dois hospitais estão preparados para atender pacientes sob 
suspeita do novo coronavírus com áreas de isolamento, sem contato algum 

com outras pessoas internadas.

Unipar também suspende as aulas

e 11h e 13h e 17h30, também 
por e-mail através do endereço 
eletrônico umuarama.atendi-
mento@mppr.mp.br.

CINEMA FECHADO
O CineVip Umuarama também 

anunciou que não exibirá filmes 
nos próximos dias. A medida foi 
adotada para evitar a dissemina-
ção de coronavírus. As ativida-
des estão suspensas por tempo 
indeterminado.

A Reitoria da Unipar publicou 
ontem a suspensão, por tempo 
indeterminado, das atividades aca-
dêmicas presenciais dos cursos 
de graduação e pós-graduação, em 
todas as unidades de Umuarama, 
Toledo, Guaíra, Paranavaí, Cianorte, 
Cascavel e Francisco Beltrão. A sus-
pensão vale também para os Polos 
de Apoio Presencial da Unipar, ins-
talados em várias cidades do Brasil. 

A decisão foi tomada considerando 
as recomendações do Comitê de 
Biossegurança da Diretoria Exe-
cutiva de Gestão dos Assuntos 
Comunitários da Unipar, da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) e 
do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Covid-
19, e considerado o Decreto do 
Governo do Paraná que dispõe das 
medidas preventivas no controle e 

contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública.

Na sexta, 13, já haviam sido proi-
bidos eventos e atividade que resul-
tasse em aglomerações de pessoas 
nos espaços acadêmicos. Mas, devido 
ao aumento dos riscos. As atividades 
acadêmicas presenciais teóricas da 
graduação e pós serão disponibiliza-
das na plataforma Google for Educa-
tion aos alunos cadastrados.
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Saúde de Umuarama investiga 
cinco casos suspeitos de covid-19

O número de pessoas 
com suspeita de coronaví-
rus em Umuarama aumen-
tou para cinco na manhã 
de ontem (17). Nenhum 
caso foi confirmado até 
o momento. Além da 
paciente que já está em 
isolamento domicil iar 
desde a última semana, 
após regressar dos Esta-
dos Unidos com sintomas 
de uma síndrome gripal, o 
Pronto Atendimento 24h 
Dr. Cândido Garcia recebeu 
mais quatro pessoas com 
sintomas semelhantes na 
tarde da segunda-feira, 16. 
Elas foram levadas ao Hos-
pital Uopeccan – referência 
do município para acompa-
nhamento do coronavírus 
– e realizaram exames na 
manhã desta terça.

Como o quadro de 
saúde é estável, foi 
recomendado o isola-
mento domiciliar com 

monitoramento pela Secre-
taria Municipal de Saúde.

Um casal esteve no 
Paraguai e outro casal 
chegou da Itália com 
tosse, febre e mal estar. 
Até as 12h da terça, por-
tanto, Umuarama contava 
com cinco notificações 
de casos suspeitos e por 
enquanto nenhuma confir-
mação. Todos os pacientes 
estão medicados e isola-
dos em suas residências, 
para evitar contato com 
outras pessoas.

Além desses, há infor-
mação de que uma adoles-
cente de 16 anos de uma 
cidade da região procurou 
atendimento direto no 
Uopeccan, porém este caso 
está sendo acompanhado 
pela Regional de Saúde.

CUIDADOS
A secretária de Saúde 

do município, Cecíl ia 
Cividini, orienta que a 

população deve reforçar 
os cuidados preventivos 
e, em caso de sintomas 
leves – como de uma gripe 
–, permanecer em isola-
mento domiciliar. Apenas 
se o quadro se agravar, 
devem procurar as unida-
des de saúde.

“Está ocorrendo muita 
desinformação e pessoas 
sem sintomas tem procu-
rado o PA24h e as UBS 
para saber mais sobre o 
coronavírus, o que tem 
tumultuado o atendi -
mento. Quem tiver dúvida 
pode telefonar para a sua 
unidade de referência ou 
diretamente à Secreta-
ria de Saúde, que será 
or ientado”,  exp l icou 
Cecília. Também não é 
recomendado procurar os 
laboratórios para realizar 
exames se não houver 
sintomas claros ou indi-
cação médica.

Existe muita informa-
ção em fontes confiáveis 
da internet, como a Secre-
taria Municipal da Saúde, 
o Ministério da Saúde 
(saúde.gov.br) e a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(saúde.pr.gov.br), que 
podem ser consultados, 
bem como profissionais 
de saúde de confiança. “A 
situação pode se complicar 
se houver pânico. Deve-
mos tomar muito cuidado 
com as informações que 
compartilhamos”, orientou 
a secretária Cecília Cividini.

PREVENÇÃO
A prevenção é fun-

damental para conter o 
avanço do vírus Covid-19. 
A Secretaria da Saúde 

lançou o site coronavirus.
pr.gov.br com métodos 
de prevenção para evitar 
a propagação do vírus e 
tranquilizar a população. O 
aplicativo Coronavírus-SUS 
(para celular) também traz 
dicas e a localização da 
unidade de saúde mais 
próxima do usuário.

Para reduzir o risco de 
contrair ou transmitir infec-
ções respiratórias agudas 
lave as mãos várias vezes 
ao dia com água e sabão 
ou álcool gel, incluindo os 
pulsos, entre os dedos e 
embaixo da unha; limpe 
os objetos manuseados 
com gel; mantenha os 
ambientes ventilados e 
arejados; e ao tossir ou 
espirrar, cubra a boca e 
o nariz com o braço ou 
um lenço descar tável. 
Máscaras devem ser uti-
lizadas apenas por quem 
apresenta os sintomas da 
doença ou tiver contato 
com pessoas infectadas.

Não compartilhe obje-
tos pessoais (toalhas, 
talheres, canetas e celu-
lares); não toque o nariz, 
olhos e boca antes de 
lavar as mãos; e não cum-
primente as pessoas com 
abraços, beijos e apertos 
de mão. A transmissão 
ocorre pelo contato com 
pessoas infectadas, por 
meio de secreções (gotí-
culas de saliva, espirro 
tosse ou catarro). O vírus 
também pode se disse-
minar pelo contato com 
objetos ou super fícies 
contaminadas, como apa-
relhos eletrônicos, talhe-
res e notas de dinheiro.
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Assassino volta
à cena do crime

Foi preso em flagrante 
na manhã da segunda-
-feira, 16, o homem acu-
sado de ter esfaqueado 
o colega de quarto Jonas 
Martins da Silva, de 29 
anos. O crime aconte-
ceu ao final da noite do 
domingo (15), em frente à 
residência onde residem 
acusado e vítima. Depois 
de esfaquear Jonas, o 
acusado fugiu, mas vol-
tou à cena do crime e 
foi capturado pela Polícia 
Civil de Umuarama.

O detido foi autuado 
em flagrante, na manhã 
da segunda-feira pela 
prática do homicídio 
qualificado. O homem 
de 25 anos não teve 
sua identidade revelada 
pela polícia.

O assassinato foi 
registrado na rua Colo-
rado, Bair ro Córrego 
Longe, onde os envolvi-
dos viviam, juntamente 

com outros colegas de 
trabalho, contratados 
para atuarem na constru-
ção civil em Umuarama.

Acusado e vítima tive-
ram um desentendimento 
por questões relaciona-
dos a organização da 
casa, até que entraram 
em vias de fato.

Momentos depois 
in ic iaram uma nova 
discussão, ocasião em 
que o autor desferiu um 
golpe de faca na região 
abdominal de Jonas, 
que não resistiu e mor-
reu no local.

Em interrogatório, o 
detido confessou o crime, 
mas disse ter agido em 
legítima defesa, pois 
estava sendo agredido 
pela vítima.

A faca utilizada no 
assassinato foi encon-
trada por populares e 
entregue na Delegacia 
de Polícia.

DIVULGAÇÃO

PMs de 
Umuarama 
apreenderam 
150 sementes 
e 29 gramas 
de maconha no 
Conjunto 28 
de Outubro ao 
final da tarde 
da segunda-
-feira (16). 
Uma denúncia 
anônima levou 

os policiais até a rua 12 de Outubro, onde um homem de 24 
anos foi abordado. Ele foi denunciado por cultivar a maconha 
em casa. Com um cão farejador, os PMs foram ao endereço 
do acusado e encontraram as sementes e a droga no quarto. O 
proprietário do entorpecente foi detido.

Sem aliança
O Aliança pelo Brasil, já é 
notório, não sairá a tempo de 
disputar as urnas municipais. 
Não bastasse isso, o partido 
que o presidente Jair Bolsonaro 
tenta oficializar patina nas ruas 
na falta de apoio de aliados. 
Até ontem, segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral 
consultados pela Coluna, apenas 
8.677 assinaturas haviam sido 
coletadas - das 494 mil, no 
mínimo, necessárias para o 
registro final. A pandemia do 
coronavírus dificultou ainda 
mais o trabalho de abordagem 
e coleta de assinaturas na praça. 
Além do cenário ruim, em 14 
das 27 unidades da Federação 
não há uma assinatura sequer 
apresentada, como Acre, 
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás e Mato Grosso, 
entre outros. 

Longo prazo
A despeito da difícil operação 
de coleta, os bolsonaristas têm 
certeza de que até 2022 o APB 
estará apto para o presidente 
Bolsonaro disputar a reeleição. 

Coronacela
Pegou mal entre advogados 
- principalmente os 
criminalistas, que já não lidam 
com ele - a Portaria do ministro 
Sergio Moro proibindo visitas 
de parentes e advogados a 
presos. “A decisão viola os 
direitos e fere as prerrogativas 
dos advogados. Se fosse 
assim, cobrador de ônibus não 
poderia transitar no veículo”, 
diz um advogado. Mas o 
cenário, hoje, é questão de 
saúde pública. Os ambientes 
citados são bem diferentes.

Fiscais no olho
A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária jura que 
há seis plantonistas e três 
diaristas no aeroporto de 
Brasília. “Somos 13 fiscais no 
aeroporto, no total”. Mas fiscais 
no olho. Não há equipamentos 
de tecnologia para detecção de 
febre e outros sintomas, praxe 
em fiscalização de vários países. 
A Anvisa afirma que segue 
orientações da OMS.

Saúde do Brasil
Eram, até ontem à noite, 
13 infectados da comitiva 
presidencial que voltou dos 
Estados Unidos, menos o 
presidente Bolsonaro, que teve 
contato com todos na agenda 
e no avião. A Secom não quis 
divulgar os laudos do teste e a 
contraprova de sexta-feira nem 
quem os assinou. A conferir 
o resultado de hoje. A Coluna 
torce pelo negativo.

Sermão...
O governo correu para fechar 
uma parceria importante. 
Pedir às igrejas que seus 
líderes orientem, mesmo nas 
redes sociais ou por canais de 
TV e rádio, sobre os sintomas 
e os tratamentos sobre o 
coronavírus. Como até cultos 
e missas estão proibidos em 
alguns estados, é um serviço 
público imediato e eficaz.

...serviço público
A ministra Damares Alves, dos 
Direitos Humanos, Família e 
Mulher, reuniu-se com Dom 
Joel Amado, secretário-geral 
da CNBB, Ronaldo Fonseca 
(Assembleia de Deus), 
deputado Roberto de Lucena 
(Brasil para Cristo), deputado 
Jefferson Campos (Igreja 
Quadrangular), Evandro 
Garla (Igreja Universal) e 
outros para passar as dicas. 
Representantes de oito igrejas 
presentes representam pelo 
menos 100 milhões de fiéis.

Herzog
O Ministério Público Federal 
denunciou seis pessoas 
pelo assassinato e suicídio 
forjado do jornalista da TV 
Cultura Vladimir Herzog 
que aconteceu há 45 anos. 
O problema é que a Lei 
da Anistia está em vigor. 
É questão de Justiça em 
confronto com a Jurisdição.
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GDE, Canil e P2 apreendem 
cocaína no Conjunto Guarani

Bandido fazendo menção de estar 
armado rouba farmácia

Um criminoso invadiu e rou-
bou dinheiro de uma farmá-
cia situada na avenida Ângelo 
Moreira da Fonseca em Umua-
rama na tarde de ontem (17). A 
proprietária do estabelecimento 
relatou aos policiais militares 
que estavam apenas ela e uma 

cliente no momento do roubo.
O autor do crime era magro e 

carregava uma mochila preta nas 
costas. Ele anunciou o assalto e 
fez menção de estar armado – ape-
sar de não ter mostrado a arma. O 
criminoso levou uma determinada 
quantia em dinheiro do caixa e um 

telefone celular. Posteriormente 
fugiu sozinho. Testemunhas dis-
seram que nas imediações havia 
um veículo Uno, cor branca, que 
pode ter dado suporte na fuga 
do bandido. O estabelecimento 
roubado não possui câmeras de 
monitoramento.

Com o apoio de um cão fare-
jador da Polícia Militar e a astú-
cia de integrantes do Ser viço 
Reservado do 25º Batalhão da 
PM de Umuarama, investigado-
res da Polícia Civil localizaram 
cerca de 1 quilo de cocaína em 
um compar timento secreto no 
painel de um veículo ocupado 
por dois homens. A apreensão, 
seguida de prisão em flagrante 
por tráfico de drogas, aconteceu 
na noite da segunda-feira (16).

As investigações desenvolvidas 
pelo Grupo de Diligências Espe-
ciais (GDE)levaram à suspeita de 
que um veículo Jeep Renegade, 
estaria sendo usado para trans-
portar drogas pelo Conjunto Gua-
rani. O utilitário era ocupado por 
dois homens suspeitos.

Uma abordagem foi realizada e 
vistorias foram feitas no veículo, 
mas nada de ilícito foi localizado. 
Foi solicitado à Polícia Militar que 
encaminhasse ao local um cão 
farejador, que deu sinal de que 
havia droga escondida no painel.

Dois tabletes de cocaína 
pesando 1,070 kg foram encon-
trados no compartimento secreto, 
que era aberto somente através 

da utilização de uma minuciosa 
combinação de comandos.

Depois da localização da 
cocaína, os dois suspeitos foram 
identificados e foram autuados em 

flagrante pelos crimes de tráfico 
de drogas e associação ao tráfico. 
O veículo e a substância entorpe-
cente permanecem apreendidos 
na 7ª SDP de Umuarama.

COCAÍNA apreendida pela polícia estava em um compartimento secreto no painel do carro

ALEX MIRANDA
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Municípios da Amerios se unem 
para prevenir o novo coronavírus

A preocupação com a ameaça do 
Covid-19 é real e mobilizou prefeitos 
de toda a região, que se reuniram na 
sede da Amerios – Associação dos 
Municípios de Entre Rios, na tarde 
de ontem (17), em Umuarama.

Além das determinações elenca-
das por decreto do governador do 
Paraná, Ratinho Jr, os 32 municí-
pios da região adoram outras medi-
das, ainda mais rigorosas, a fim de 
impedir a disseminação do vírus.

Alunos em casa
As aulas nas escolas municipais, 

bem como Centros de Educação 
Infantil (CMEis), cursos profissiona-
lizantes ou de capacitação, palestras 
e outras atividades que possam 
promover a aglomeração de pes-
soas estão suspensas por tempo 
indeterminado. Os municípios tam-
bém não emitirão alvarás de licença 
para a realização de qualquer evento 
público ou particular.

“Ficou decidido que seguiremos 
o calendário da Secretaria Estadual 
de Educação, estando as aulas 
suspensas por tempo indetermi-
nado, bem como qualquer tipo de 
atividade que possa colocar em 
risco a população. Queremos tra-
balhar com a prevenção”, disse o 
presidente da Amerios, prefeito de 
Brasilândia do Sul, Márcio Marco-
lino, reforçando que “O momento é 
de precaução. As pessoas devem 
evitar estar em locais de grande 
aglomeração pública e tomar os 
cuidados com a higiene, como 
lavar constantemente as mãos e 
usar álcool gel”, disse Marcolino.

DENGUE
O presidente também fez um 

apelo para que a população não 
se esqueça da dengue, que é 
epidemia em todo o Paraná, com 
52.652 casos confirmados e 38 
mortes. “A coisa é séria, não esta-
mos brincando. Estamos tomando 

medidas necessárias, mas a cola-
boração de todos é fundamental, 
na prevenção ao Coronavirus e no 
combate a dengue”, enfatizou.

Comitê de Contingência
Durante a reunião foi criado o 

Comitê de Contingência, com a 
finalidade de estabelecer estraté-
gias, acompanhamento, suporte, 
informações e tomadas de deci-
sões. O comitê é composto por 
Marcio Juliano Marcolino, Prefeito 

de Brasilândia do Sul e Presidente 
da Amerios; Luís Carlos Borges 
Cardoso, Prefeito de Alto Piquiri e 
Presidente do Cisa Amerios; Almir 
de Almeida, Prefeito de Perobal 
e Presidente do Samu Noroeste; 
Celso Luiz Posobom, Prefeito de 
Umuarama; Maria Helena Bertoco 
Rodrigues, Prefeita de Cruzeiro do 
Oeste; Nilson Cardoso, Prefeito de 
Mariluz e Aristides Antonio de Cam-
pos, Prefeito de Iporã.

PREFEITOS criaram o Comitê de Contingência para estabelecer estratégias e tomar decisões para conter 
o avanço da doença

ROSI RODRIGUES/CISA

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Em parceria com o Cibax, a Prefeitura de Umuarama iniciou ontem (17), a readequação da Estrada 
Pavão, que liga a rodovia PR-489 à Estrada Dias e, através da Estrada Moema, à rodovia PR-580 
(saída para Serra dos Dourados). Após os serviços preliminares a estrada será cascalhada em toda a 
sua extensão, permitindo mais conforto, segurança aos usuários e durabilidade diante das intempéries 
climáticas. Na área rural, a Prefeitura já realizou serviços de adequação em cerca de 150 km de estra-
das, que incluem combate a erosão, abertura de caixas, levantamento de leito, microbacias, drenagem 
e cascalhamento. Algumas estradas, como a Jaborandi e a Dias, foram pavimentadas.
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Você vai estar atento aos detalhes 
e não deixará nada ao acaso. Você 
ficará satisfeito com os resultados! Os 
excessos na alimentação pesam. Con-
trole-se, você precisa fazer exercícios 
e perder peso: você vai se sentir mais 
dinâmico.

Você tem ideias concretas, especial-
mente para os seus projetos. A sorte 
estará do seu lado em todas as suas 
aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

G
êm

eo
s Você não deve ser perturbado pela agi-

tação em torno de você. Mantenha-se 
focado em seus objetivos. Você está 
se sentindo, em geral, em boa forma 
novamente e vai ser mais fácil aban-
donar um mau hábito.

C
ân
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r

Tire um tempo para pensar em tudo 
antes de chegar a decisões definitivas 
hoje. Esforço tem um custo e você está 
sentindo isso. Esta fadiga é real e você 
já gastou as suas reservas. Descanse 
um pouco.

Você vai achar difícil se comprometer, 
mas vai sentir orgulho de fazê-lo no 
final. Você está mais calmo emocional-
mente e será capaz de gerenciar seus 
níveis de energia mais facilmente. Um 
descanso vai lhe trazer mais benefícios 
do que o habitual.

As pessoas vão admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir as portas! Se você 
conseguir conter sua impaciência, vai 
ganhar com isso. Seu otimismo cres-
cente reforçará a sua energia.

Sua tendência a reagir pode levar 
a alguns conflitos. Use suas pala-
vras com cuidado para impedir que 
isso aconteça. Você está em forma, 
mas precisa fazer algum exercício. 
Tenha cuidado para não correr riscos 
desnecessários.

E
sc

o
rp

iã
o Você está vivendo a vida ao máximo. 

Não se preocupe muito com os deta-
lhes! Respire mais profundamente 
e isso vai ajudar você a encontrar a 
calma que você precisa para as reor-
ganizações que está fazendo.

Você faz exatamente o que quer e é 
hora de se concentrar em seus assun-
tos pessoais. Há sinais de uma trégua, 
o que permitirá que você recarregue 
suas baterias ao escapar da rotina. 
Mas não se feche.

C
ap

ri
có

rn
io Hoje o dia será muito animado. Os 

encontros serão agradáveis e refor-
çarão sua confiança. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a reflexão 
e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.
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Você tem mais chances de ir mais 
longe em suas expectativas de modo 
a obter mais informações. Você está 
à vontade e confortável com você 
mesmo e ainda mais em sintonia com 
seu corpo. Mantenha o entusiasmo.

Você vai obter um retorno positivo dos 
esforços do mês passado. Há festas 
em todos os lugares. Existem motivos 
para comemorar! As doenças psicos-
somáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas 
frustrações.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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SUCESSORA

Divinda-
de das

religiões
africanas

Letra-
símbolo 
do itálico

Doce
açucarado

popular 
na Bahia

Partícula 
apassiva-
dora do
sujeito 

Fruto 
amazônico
apreciado
por atletas

São doados
em campa-
nhas be-

neficentes

"(?) Vo-
cê!", bor-

dão de Va-
nucci (TV)

Fundador
da banda

Kid Abelha

Protege 
a roupa 
em dias 
de chuva

Pedaço 
(de um

alimento)

Estado da
Praia do
Futuro
(sigla)

Chegar à
metade 
de algo

Petróleo,
em inglês

Carne
apreciada

na
feijoada

País natal
do escri-
tor Bram
Stoker

Grande
êxito

(gíria)

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Comissão 
examina-
dora (de

concurso)

Árvore 
nordestina
das ruas
cariocas

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

Otávio Au-
gusto, ator
Dois rios
africanos

Orelha, 
em inglês
Picasso ou
Van Gogh

Brado de
cocheiros

Lenço para
a cabeça
Crescente (?), região

do Oriente Médio

(?) das Rocas, 
paraíso ecológico

Sucesso de Moreira 
da Silva (MPB)

Rocha
decorativa
Objetos da
bagagem

Marte, 
em inglês
Moeda da
Itália (pl.)

Bebida
diurética
Laços do
escoteiro

Senhor
(abrev.)

Saudação
esotérica

Filho, 
em inglês
Inferior 

da página
Gelose
(Quím.)

(?) Thorpe,
nadador

Defeito de
motores
Cosseno
(símbolo)

Povoação 
menor que
uma vila

LP e CD

Não pode
estar

trancada, em casas
de espetáculos

Ornados

Evento partidário 
que culmina com a

escolha do candidato

3/ear — oil — son. 4/ágar — mars. 6/fértil. 7/irlanda.

Malhação
Meg desperta, e Guga a con-
forta. Max e Regina conhe-
cem o neto. Diana sugere 
que Marquinhos e Nanda for-
mem um casal, para que ele 
a proteja. Meg reage ao com-
portamento de Regina e Max 
diante de Zezinho. Andressa 
questiona Henrique sobre seu 
relacionamento com Fafi. 

Éramos seis 
Adelaide dá notícias de 
Alfredo a Lola. Julinho con-
versa com Isabel sobre 

a venda da casa. Alfredo 
passeia pelo navio. Afonso 
questiona os médicos sobre 
o estado de Shirley. Julinho 
tenta convencer Lola a ven-
der sua casa para que ele se 
torne sócio de Assad. Clotilde 
se emociona com Durvalina. 
Lola desabafa com Clotilde 
sobre a casa. Soraia sente 
raiva de Karine por ter influen-
ciado Assad em relação a seu 
casamento com Julinho. 

Salve-se quem puder 
Gael comenta a Verônica que 
Bruno está fazendo mais 
sucesso com Micaela do 
que ele. Gael escuta Vicky a 

Micaela que Bruno será demi-
tido. Isaac pede para Taran-
tino convencer Bia a competir. 
Micaela confessa a Téo que 
se sente atraída por Bruno. 
Micaela avisa a Helena que 
Hugo está desconfiado das 
saídas misteriosas da mãe. 

Amor de mãe
Rita conta a Lurdes sobre 
Eudésio, e Thelma se deses-
pera. Raul se incomoda com 
o desejo de Vitória de aju-
dar Farula. Lurdes incentiva 
Magno a retomar seu trabalho 

na oficina. Rita pede perdão 
a Camila. Thelma segue Rita, 
que afirma que ajudará Lur-
des a encontrar Domênico. 
Valdir aceita fechar negócio 
com Magno na oficina mecâ-
nica. Sandro pede ajuda a 
Ryan para falar com Magno 
sobre sua relação com 
Betina. Thelma vê quando 
Rita conversa com Eudésio. 
Vitória sugere visitar Marconi 
na prisão para interceder por 
Farula. Raul alerta Vitória e 
Sandro sobre o perigo de se 
envolver com Marconi. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

A confiança que 
temos em nós 
mesmos, refle-

te-se em grande 
parte na confian-

ça que temos 
nos outros.  

(Rochefoucauld)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Amanda Pego-
rini Gimenes, Sidney Edson Mella, 
Silvia Vendrame, Ana Luiza Nabhan 
e Ilana Sincos Barbosa. Da coluna: 

felicidades! 

Comunicado (1)
A Sociedade Rural de Umuarama comunica a suspensão da 46a Expo 
Umuarama/19a Feira Internacional. A medida atende ao artigo 3o 
do Decreto 4230, do Governo do Estado do Paraná, que dispõe so-
bre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).  

A Sociedade Rural de Umuarama pede a compreensão de todos 
neste momento e se compromete em atuar dentro da mais absoluta 

transparência e respeito à comunidade e ao público.

Comunicado (2)
A Associação Comercial, Indus-

trial e Agrícola suspendeu as ati-
vidades restantes do cronograma 
de março, acatando, por período 
indeterminado, recomendação 
preventiva do Ministério da 

Saúde em relação ao coronavírus. 
Com a decisão, fica postergada a 
visita técnica que diretores rea-
lizariam nesta quarta-feira (18) 
à empresa Baterax e cancelada 
a reunião mensal de associados, 

que ocorreria no dia 25.

ZOOM
Ainda repercute o aniversário da loja Carmen Steffens, da franqueada Zuleyka 

Fabiana Kardek num clique exclusivo de Thiago Casoni.
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NOVO CHEVROLET TRACKER

O SUV mais completo em todas versões. Conheça o novo Chevrolet Tracker já disponível 
na Concessionária Uvel

O Chevrolet Tracker 2020 tem um estilo moderno marcado pelos faróis espichados. Projetores e filete de luz diurna em 
LED estão presentes na versão topo de linha Premier, formando conjunto agradável com a nova grade. O para-choque 
conta com faróis de neblina de moldura plástica na cor preta e envolto cromado e detalhe inferior que imita alumínio. 

O protetor frontal tem formato mais agressivo, com tomada de ar hexagonal, moldura cromada e cinco filetes hori-
zontais. As rodas de liga-leve de 18 polegadas tem desenho esportivo. Na traseira, as lanternas atualizadas possuem 

iluminação em LED, enquanto o para-choque tem estilo redesenhado. Com elementos estéticos o interior do Chevrolet 
Tracker 2020 vem com a porção central revestida em couro com costura aparente, bem como linhas redesenhadas e har-
mônicas. Saídas de ar verticais envolvem a tela de 7 polegadas da multimídia MyLink – que tem Android Auto, Car Play 
e OnStar – tendo ainda novos comandos. O porta-malas tem capacidade para levar até 306 litros na posição normal e 

735 litros com o banco traseiro rebatido. A principal novidade da linha 2020 do Chevrolet Tracker é a nova versão topo 
de linha Premier, que ocupa o lugar do modelo LTZ. O novo modelo se diferencia pela lista de itens de série mais reche-

ada, trazendo os importantes controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas. O teto solar com 
acionamento elétrico, faróis tipo projetor com luzes de condução diurna em LED, destravamento das portas e partida do 
motor sem chave, alerta de ponto cego, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré na tela da central multimídia 
MyLink, interior com acabamento em couro, banco do motorista com ajuste lombar .Entretenimento: central multimídia 
MyLink com tela sensível ao toque de sete polegadas, Android Auto, Apple CarPlay, rádio AM/FM, entradas USB e auxi-
liar, função Audio Streaming, conexão Bluetooth para celular e acesso às configurações do veículo, comandos de rádio 

e celular no volante e seis alto-falantes (incluindo dois tweeters)..

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro.

DIVULGAÇÃO
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CRUZE SPORT6 1.8 LT ..................................13/14 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................18/19 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .....13/13 ..............PRETO ........................COMPETO ................................................ R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00 
MALIBU LTZ .....................................................13/13 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................16/17 ..............PRETO ........................COMPLETO .............................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ....................................................16/16 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .............................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT .................................................14/15 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LT .................................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................16/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT ................................... R$ 53.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ......................................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT ................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .............................................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 59.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .................................13/13 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................15/16 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .....................................15/15 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, TS ............................. R$ 62.900.00
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NOTÍCIAS DA

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

O método MBA de ensino é indicado aos 
profissionais que buscam a gestão e lidam 

com empresas e negócios. Na Universidade 
Paranaense – Unipar são várias opções 

para esta área. Na Unidade de Umuarama, 
o MBA em Perícia, Auditoria e Gestão 

Tributária está com as inscrições abertas.
O curso visa habilitar os profissionais das 

atividades empresariais a lidar com as 
diversas espécies tributárias existentes no 
Brasil, incluindo as obrigações de natureza 

contábil, declarações, recolhimentos, 
retenções, pagamentos. Além disso, 

capacita para identificar oportunidades e 
estruturar planejamentos tributários.

O corpo docente é de excelência, formado 
por especialistas, mestres e doutores. Na 

matriz curricular destacam-se as disciplinas: 
Auditoria das Demonstrações Financeiras, 

Contabilidade Financeira, Crime Contra 
Ordem Tributária e Econômica, Estratégica 
Empresarial, Gestão dos Impostos sobre a 

Renda, Gestão Tributária e Perícia Contábil. 
As aulas acontecem em regime quinzenal.

Saiba mais no site www.unipar.br 

MBA em Perícia, Auditoria 
e Gestão Tributária

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade. 

Programa de Fidelização   

Mobilização
em Umuarama

O prefeito Celso Pozzobom reu-
niu no Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
secretários municipais, diretores e 
chefes de setores que têm contato 
direto com o público para discutir 
as medidas que serão adotadas 
pelo município em combate à dis-
seminação do novo coronavírus 
entre a população.

Orientações foram repassadas 
pela secretária de Saúde Cecília 
Cividini, pelo secretário de Admi-
nistração, Vicente Gasparini, e 
pela procuradora da Secretaria 
da Procuradoria-Geral do municí-
pio, Carolina Cicote. Até o final 
de semana Pozzobom decreta as 
medidas para evitar o contágio de 
servidores, contribuintes e usuá-
rios do serviço público, bem como 
garantir o atendimento.

“Não vamos anunciar medidas 
neste momento porque, embora 
já tenhamos um planejamento”, 
disse o prefeito, destacando que 
o município vai levar em considera-
ção as recomendações e determi-
nações do decreto estadual publi-
cado pelo governador Ratinho Jr e 
também da resolução normativa 
453/2020, da ANS, de abrangên-
cia nacional sobre o coronavírus. 
“Nossa equipe acompanha a evo-
lução, porém a prevenção é funda-
mental para que o vírus não se 
espalhe como tem ocorrido no 
mundo. Mais uma vez, a conten-
ção depende muito dos cuidados 
da população”, finalizou Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Calendário de jogos e eventos 
esportivos do PR é interrompido

A Superintendência Geral do 
Espor te informa que suspende 
todo o seu calendário de jogos e 
eventos por tempo indeterminado, 
conforme orientações presentes 
no Decreto Nº 4230/2020 do 
Governo do Estado, que visa con-
ter o avanço do coronavírus. As 
ações impactam, principalmente, 
os Jogos Oficiais do Estado e a 
agenda do Ginásio do Tarumã, 
incluindo treinamentos.

O governo do Estado suspendeu 
também as atividades realizadas 
com instituições parceiras. Por 
conta desta suspensão e o pos-
sível cancelamento de ações que 
estavam previstas para 2020, 
a equipe da Superintendência 
do Espor te trabalha agora pela 
readequação dos calendários 
ao longo do ano e estuda ajus-
tes de programas. A comunidade 
esportiva será informada de cada 
passo, conforme necessidade, 
nos canais oficiais (site e redes 
sociais) do Espor te. A superin-
tendência também orienta que as 
atividades de escolinhas, projetos 
e eventos esportivos, desenvolvi-
dos por associações, entidades e 
municípios paranaenses, sigam as 

mesmas determinações.
COMPETIÇÕES MUNICIPAIS
Em Umuarama depois de reu-

nião com o prefeito municipal 
Celso Pozzobom, os responsá-
veis pela Secretaria de Espor te 
e Lazer (Smel) aguardam o 
decreto municipal que definirá 
os detalhes a respeitos do plano 
de contingência elaborado para 
conter o crescimento da doença. 
Inicialmente, existe a previsão 

de que todo o calendário de ati-
vidades da Secretaria possa vir 
a ser suspenso.

De acordo com Jefferson Gabriel 
Ferreira, diretor da Secretaria de 
Esporte de Umuarama, já foram 
agendadas grandes competições 
para o primeiro semestre de 2020. 
Entre eles, o Desafio dos Fortes, 
além dos Jogos Escolares Munici-
pais, entre outros campeonatos e 
competições menores em geral.

EM Umuarama calendário de competições também poderá ser suspenso

DIVULGAÇÃO
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