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Prefeito decide não
interferir no 
funcionamento do 
comércio local
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Câmara muda expediente, restringe 
acesso e faz sessões sem público

Seguindo posicionamentos já tomados em outros municípios e estados, a Câmara Municipal de 
Umuarama decidiu alterar o funcionamento do Poder Legislativo, levando em conta a pandemia 
mundial do covid-19. Estão suspensos eventos coletivos na Casa de Leis e o horário de funcio-
namento será das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. As sessões ordinárias e as reuniões 
de comissões não serão abertas ao público e serão transmitidas ao vivo via site da Câmara e 

pelo Facebook. Servidores com mais de 60 anos de idade, gestantes, lactantes e portadores de 
doenças crônicas e outras comorbidades prestarão serviço remotamente. l Pág. 6

TRE-PR suspende 
temporariamente 
atendimentos ao 
público até 31 de março 

Aulas na rede pública 
do Município estão 
suspensas a partir da 
próxima sexta-feira 

Expo em setembro
A Sociedade Rural fará a reedição da 46ª Expo Umuarama de 16 a 20 de setembro, com os mesmos shows 

previstos agora e que foram cancelados. A diretoria informou que os ingressos já adquiridos serão válidos para 
a nova data. A entidade agradeceu a compreensão do público e da comunidade pelo cancelamento do evento 
devido ao avanço do covid-19. “Voltaremos com tudo o que a nossa comunidade local e regional tem direito. 

E teremos um motivo a mais para comemorar em setembro, a vitória sobre esse vírus que tanto assusta o 
mundo”, garantiu Milton Gaiari, presidente da SRU.
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 08 13 21 22 24 26
concurso: 0278

06 22 25 37 38 49

concurso: 2063

concurso: 1459

03 05 11 34 37 42
concurso: 2244
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07 16 49 61 80

concurso: 5477

50.411
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SETEMBRO

UBERLANDIA/MG
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01 06 24 43 47 50
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11 17 25 41 42 47

33 47 50 58 69 72 80

PREVISÃO DO TEMPO
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29 h
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concurso: 1942

Conselho da Mulher
Em sessão extraordinária, vereadores apreciaram o Projeto 
de Lei 010/2020, que institui o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e a Conferência Municipal dos Direitos 
da Mulher, do Poder Executivo Municipal. O texto é de 
autoria do Poder Executivo. A convocação atendeu 
ofício remetido à Câmara pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, que pleiteava a deliberação acerca da 
matéria o mais rápido possível, uma vez que o texto prevê 
alterações no Conselho e que precisa ser adequando, tendo 
em vista a necessidade de atualizações em sua redação em 
consonância com leis e determinações nacionais.

Transtorno autista
De autoria do vereador Mateus Barreto, o Projeto de Lei 
19/2019, dispõe sobre os instrumentos de vigilância e 
rastreamento precoce do transtorno do espectro autista 
no sistema público de saúde. Determinada como os 
Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento 
Infantil (IRDI); apontam a presença de comportamentos 
conhecidos como sinais precoces de TEA. Mas, a pedido do 
autor da matéria, o projeto sofreu pedido de vistas para 
adequação do conteúdo, para posteriormente voltar à 
deliberação em plenário.

Retirado da pauta
A Ana Novais fez pedido de retirada do Projeto de Lei 
84/2019, que declarava de utilidade pública a APMF – 
Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio 
Estadual Hilda Trautwein Kamal. Ainda em pauta, mais 
quatro projetos de Decreto Legislativos com denominação 
de vias públicas: (85 e 86/2019 – Vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso) e, (103 – vereador Jones Vivi), e (104 /2019 - 
Vereador Noel do Pão), todos aprovados por unanimidade 
em segunda discussão.

Agendamento
Outra necessidade de 
votação urgente foi o 
agendamento para o 
próximo dia 29 de abril da 
IV Conferência Municipal 
dos Direitos da Mulher. 
Submetida à votação, a 
matéria foi aprovada por 
unanimidade pelos 10 
vereadores da Câmara 
Municipal de Umuarama em 
primeira votação. O projeto 
foi votado novamente, 
desta vez em segundo 
turno, na mesma data, 
depois de aprovada a 
quebra do interstício 
regimental. Sendo assim, 
o texto recebeu aprovação 
unânime novamente.

Ocupação de Solo
Vereadores analisaram 
nove matérias em 
sessão ordinária. Entre 
eles, o Projeto de Lei 
Complementar Nº 
20/2019, que altera 
Tabelas de Uso e 
Ocupação do Solo na 
cidade, dentre os quais, 
trechos que ficam situados 
nas proximidades da Praça 
Miguel Rossafa e extensão 
urbana avenida Paraná 
rumo à PR 482. O texto, 
do Executivo, permite 
ocupação do solo em parte 
integral em determinados 
trechos, assim como a 
construção de prédio até 30 
andares e foi aprovado.
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General Augusto Heleno 
é infectado pelo covid-19

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, Gene-
ral Augusto Heleno, afirmou ontem 
(quarta-feira, 18), que está com 
coronavírus e um exame de con-
traprova realizado pela Fiocruz deu 
resultado positivo.

No Twitter, o ministro disse 
estar sem febre e não apresentar 
“sintomas relacionados ao Covid-
19”. Na sexta-feira da semana 
passada, na mesma rede social, o 
general escreveu que havia testado 
negativo para a doença.

Heleno é o 16º integrante da 
comitiva que acompanhou o presi-
dente Jair Bolsonaro aos Estados 
Unidos no início do mês que tes-
tou positivo para a doença. Além 
do ministro, outros quatro funcio-
nários do GSI que integraram a 

Dólar em alta
O dólar começou a quarta-feira (18) 
em alta, com o foco dos investidores 
no anúncio sobre a nova taxa básica 
de juros no Brasil, divulgada às 18h, 
e na decisão do governo de pedir ao 
Congresso Nacional para reconhecer 
estado de calamidade pública 
em razão da crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. Às 
9h48, a moeda norte-americana subia 
3,76%, negociada a R$ 5,1938. O BC 
voltou ontem a atuar nos mercados, 
ofertando leilões de linha com 
compromisso de recompra no valor 
de até US$ 2 bilhões. A autarquia já 
havia realizado intervenção semelhante 
na terça-feira e na sexta da semana 
passada. Na terça, o dólar fechou 
em queda de 1,10%, a R$ 5,0056. Na 
máxima, bateu R$ 5,0845 – maior 
cotação nominal (sem considerar a 
inflação) já registrada no país.

equipe que acompanhou Bolsonaro 
na viagem também tiveram diag-
nóstico de Covid-19.

Desde a semana passada, auxi-
liares do presidente que viajaram 
aos EUA têm sido monitorados, 
depois que o secretário de Comu-
nicação Social do governo, Fábio 
Wajngar ten confirmou que está 
com a doença. Wajngarten está 
em isolamento domiciliar.

NELE NÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

já fez dois exames e, segundo 
publicou em suas redes sociais, 
ambos deram diagnóstico nega-
tivo para o coronavírus. 

Também fizeram o teste o 
ministro Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo, pela pri-
meira vez, e o ministro Ernesto 
Araújo, das Relações Exteriores, 
pela segunda vez. Os resultados 

devem sair em breve.
O Brasil já tem quase 300 casos 

confirmados para a doença infec-
ciosa e mais de 8 mil suspeitos.

MINISTRO diz que não apresenta sintomas rela-
cionados ao coronavírus

DIVULGAÇÃO

O ministro da Economia – 
Paulo Guedes, anunciou nesta 
segunda-feira (16) que vai 
injetar R$ 21,5 bilhões no 
FGTS para permitir que cotistas 
façam novos saques. A medida 
acontece na tentativa de mini-
mizar os efeitos na economia da 
pandemia do Coronavírus.
O valor faz parte de um total 
de R$ 147,3 bilhões em ações 
emergenciais que foram elabora-
das pela pasta, como resposta 
ao surto. O dinheiro extra para 

o Fundo virá dos fundos do PIS/Pasep. A equipe econômica do governo destacou que a 
maior parte dos recursos disponíveis são referentes a contas de trabalhadores que atuaram 
com carteira assinada entre 1971 e 1988. Como muitos deles já morreram, o benefício 
foi estendido aos herdeiros, mas mesmo assim teve baixa procura. Dessa forma, o governo 
fará uma reserva para caso aconteçam novos saques e vai transferir os recursos ao FGTS. O 
governo planeja enviar uma medida provisória nos próximos dias para tratar da questão.

DIVULGAÇÃO
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PR confirma 12 
mortes por dengue

O bolet im da den-
gue divulgado na última 
terça - fe i ra (17) pela 
Secretar ia da Saúde 
do Paraná confirma 12 
novos óbitos provocados 
pela doença. Agora, são 
49 mor tes neste período 
epidemiológico com iní-
cio em agosto de 2019.

“O Governo do Estado 
segue em aler ta e com 
várias ações de combate 
coordenadas pelo Comitê 
Intersetorial de Controle 
da Dengue no Paraná, 
mas nosso principal apelo 
é para que a população 
participe desta luta e que 
a limpeza dos quintais e 
eliminação dos criadouros 
do mosquito faça parte da 
rotina de cada cidadão; 
90% dos focos estão nos 
domicílios e dependemos 
da ajuda dos paranaenses 
para a redução da infesta-
ção”, afirma o secretário 
da Saúde Beto Preto.

Dos 12 óbitos apre-
sentados nesta semana, 
nove são do sexo femi-
nino e três do masculino; 
a maioria idosos, com 
comorbidades.

Os óbitos por den-
gue confirmados nesta 
semana são: mulher de 
97 anos residente em 
Alto Paraná portadora de 
insuficiência cardíaca; 
homem de 90 anos, de 
Marechal Cândido Ron-
don, com hiper tensão; 
mulher de 83 anos, 
moradora de Ubiratã, 
por tadora de hiper ten-
são; mulher de 83 anos 
de Umuarama com car-
diopatia; mulher de 81 
anos de Nova Olímpia 

com hipertensão e diabe-
tes; mulher de 79 anos 
de Paranavaí com insufi-
ciência cardíaca; mulher 
de 77 anos de Barbosa 
Fer raz com hiper ten-
são; mulher de 77 anos 
de Nova Londrina, com 
hiper tensão; homem de 
69 anos, de Colorado, 
também com quadro de 
hiper tensão sistêmica; 
mulher de 50 anos mora-
dora de Sarandi sem 
comorbidade associada; 
homem de 35 anos de 
Nova Londrina portador de 
doença autoimune, e uma 
menina de 9 anos de Bar-
bosa Ferraz, sem doença 
pré-existente associada.

CASOS
O Paraná tem hoje 

65.524 casos confirmados 
de dengue; 12.872 casos 
a mais que na semana 
anterior, que totalizava 
52.652 confirmações. O 
aumento é de 24,45%.

São 157.472 notifica-
ções no estado, registra-
das em 357 municípios.

Epidemia - 147 municí-
pios do Estado estão em 
situação de epidemia; 23 
entraram a partir do bole-
tim divulgado hoje. São 
eles: Santa Izabel do Oeste, 
Missal, Santa Terezinha de 
Itaipu, Anahy, Iguatu, Goiorê, 
Rancho Alegre D`Oeste, 
Roncador, Esperança Nova, 
São Jorge do Patrocínio, 
Astorga, Floresta, Iguaraçu, 
Itambé, Lobato, Marialva, 
Cambé, Cornélio Procópio, 
Nova Fátima, Santo Antonio 
da Platina, Maripá, Merce-
des e Toledo.

E mais 41 municípios 
estão em situação de alerta.

Pediu desfiliação
O presidente do PSDB de 
Curitiba, Edson Lau, recebeu 
o pedido de desfiliação 
do vice-prefeito Eduardo 
Pimentel e diz que os 
tucanos vão trabalhar na 
construção “candidatura 
própria a prefeito nas 
eleições de outubro, em 
consonância com partidos do 
mesmo espectro ideológico, 
que assim se dispuserem”.

Fundo rotativo
O governador Ratinho Junior 
e o diretor do BRDE, Wilson 
Bley Lipski, lançaram um fundo 
rotativo de R$ 300 milhões para 
o apoio de projetos em diversas 
áreas: energia, inovação, 
turismo, bovinocultura, 
agricultura familiar e 
agroindústrias, micro e 
pequenas cooperativas, 
micros, pequenas e médias 
empresas, armazenagens, 
parcerias público-privadas e 
concessões.

Epidemias
O secretário Beto Preto 
(Saúde) vai prestar 
esclarecimentos na terça-
feira (24) na Assembleia 
Legislativa sobre a situação e 
as providências oficiais sobre 
a epidemia de dengue e o 
novo coronavírus no Paraná.

Sem viagem
O ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança Público) cancelou 
viagem ao Paraguai na próxima 
semana para uma palestra na 
Câmara de Comércio Brasil-
Paraguai, em Assunção. O 
coronavírus é o motivo. O 
Paraguai fechou as fronteiras e 
adotou o controle da circulação 
de pessoas e de veículos.

Força policial
Moro defendeu a portaria que 
autoriza o uso da força policial 
para ajudar no combate à 
pandemia do coronavírus. Ele 
afirmou que a medida vai ser 
“bem compreendida” pela 
sociedade e a comparou à 

Revolta da Vacina, ocorrida 
no Rio de Janeiro no início do 
século XX.

Novo horário
A Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping 
divulgou comunicado oficial 
sobre a redução do horário 
de funcionamento dos 
estabelecimentos. Desde 
ontem, os shoppings devem 
abrir às 12h e fechar às 20h. 
O novo horário deverá se 
manter nos dias seguintes, 
“até que a situação se 
normalize”, diz a nota.

Censo suspenso
A epidemia de coronavírus 
levou o IBGE a adiar para 
2021 o censo que começaria 
em 1º de agosto. Estavam 
planejadas as visitas de 180 
mil recenseadores a cerca 
de 71 milhões de domicílios 
em todo o Brasil. Além da 
dificuldade de contato pessoal 
dos recenseadores com a 
população por causa da doença, 
foi levada em consideração a 
impossibilidade de treinamento 
da força de trabalho, que seria 
iniciado em abril.

Parques fechados
Os atrativos turísticos de 
Foz do Iguaçu - Parque 
Nacional do Iguaçu, Itaipu 
Binacional, Parque das Aves 
e Marco das Três Fronteiras 
- foram fechados por 15 dias 
como parte das medidas de 
prevenção ao coronavírus. 
A Argentina e o Paraguai 
bloquearam as pontes da 
Fraternidade e da Amizade. 
Só podem atravessar aos 
países vizinhos os brasileiros 
que lá tiverem residência.

Novo PGJ
O governador Ratinho Junior 
escolheu Gilberto Giacoia para 
o cargo de procurador-geral 
de Justiça, chefe do Ministério 
Público, pelos próximos dois 
anos. Com 595 votos, Giacoia 
foi o mais votado pelos 
membros do MP.
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Prefeitura não interfere no 
funcionamento do comércio

Uma nota pública foi divul-
gada no início da tarde de ontem 
pela Assessoria de comunicação 
(Secom) da Prefeitura Municipal 
de Umuarama, constando que o 
prefeito Celso Pozzobom não vai 
inter ferir no funcionamento do 
comércio local. Em Maringá (muni-
cípio localizado a 170 quilômetros 
de Umuarama), o prefeito Ulisses 
Maia (PDT) decretou situação de 
emergência e o fechamento das 
lojas a partir da sexta-feira (20).

Ao contrário, de Maia, Pozzo-
bom decidiu não inter ferir no fun-
cionamento dos estabelecimentos 
comerciais da cidade.

Segundo consta na nota, o 
decreto do Executivo apresenta 
outras medidas de prevenção ao 
coronavírus no setor público e será 
publicada no diário oficial do municí-
pio na sexta-feira, 20.

Celso antecipou que as decisões 
foram tomadas após um amplo debate 
com todos os setores da adminis-
tração pública. “Entendemos que 
os comerciantes já estão adotando 
medidas preventivas e que a popula-
ção está mais consciente a cada dia 
sobre o que pode ser feito para evitar 
a contaminação”, consta na nota.

O prefeito de Umuarama espera 
conscientização da comunidade. 
“Contamos com o bom senso de 
todos, pois é uma questão séria 
de saúde pública que exige toda a 

Movimento e ações
De acordo com a assessoria de imprensa da Associação Comercial, Industria e Agrícola 

de Umuarama (Aciu), a atitude tomada pelo Poder Executivo foi correta, tanto que foi 
enaltecida tanto pela presidência quanto pelos representantes dos sindicatos patronal e 

laboral. O movimento, apesar de não ter sido mensurado, apresentou uma queda gradativa 
nos últimos dias, fator que preocupa os empresários e colaboradores, que amargam uma 
fase não muito boa nas compras que se estende desde janeiro de 2020.“A intenção não é 

fechar as portas por tempo indeterminado, mas monitorar o colaborador. Se o funcionário 
apresentar sintomas de gripe, serão tomadas providências destinadas a este colaborador 
e algumas medidas poderão ser tomadas por cada empresário em seu estabelecimento”, 

explica a assessoria, ressaltando que Orlando Luiz Santos passou a tarde de ontem em reu-
niões a fim de elaborar sugestão que deverão ser repassadas ao Poder Executivo para que 

possam fazer parte do plano de contingenciamento no combate ao coronavírus.

As cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Distrito Federal, Belo Hori-
zonte e Recife registraram pane-
laços na noite da terça-feira (17) 
contra o presidente Jair Bolsonaro. 
Além de bater panelas, as pessoas 
gritavam “fora, Bolsonaro”.

Os protestos ocorreram depois que 
o presidente falou, mais de uma vez, 

Panelaço contra Bolsonaro
em “histeria” em relação ao novo coro-
navírus e dizer que ações de governa-
dores sobre isolamento prejudicam a 
economia. À noite, o governo anunciou 
que pedirá ao Congresso para reco-
nhecer estado de calamidade pública 
em razão da pandemia.

No domingo (15), o presidente 
descumpriu monitoramento por 

coronavírus, participou de um ato a 
favor do governo e cumprimentou 
apoiadores no Distrito Federal. Nesta 
terça, Bolsonaro disse que o segundo 
teste para o coronavírus deu negativo.

Segundo o último balanço do 
Ministério da Saúde, há 291 casos 
confirmados de coronavírus, mais de 
8 mil suspeitos e uma morte.

atenção. A Prefeitura está fazendo 
a sua parte e pedimos à população 
que também faça a sua, adotando 

práticas e atitudes que minimizem 
o contato e o contágio pelo corona-
vírus”, recomendou.

ACIU vai propor sugestões para que Poder Executivo possa usar no plano de contingência ao coronavírus

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Súmula de Requerimento de Licença de Operação

A empresa W. A. RUFATO – MATERIAIS, CNPJ nº 29.746.693/0001-48 torna 
público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT, a Licença de 
Operação, para fabricação de estruturas metálicas sem linha de galvanoplastia 
implantada na Avenida Presidente Castelo Branco, n° 3827, Centro, Iporã, 
Estado do Paraná.

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação

A empresa W. A. RUFATO – MATERIAIS, CNPJ nº 29.746.693/0001-48,
torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de 
Instalação nº 163488, com validade até 30 de julho de 2020, para fabricação de 
estruturas metálicas sem linha de galvanoplastia implantada na Avenida 
Presidente Castelo Branco, n° 3827, Centro, Iporã, Estado do Paraná.

Câmara muda expediente, restringe 
acesso e realiza sessões sem público

Seguindo posiciona-
mentos já tomados em 
outros municípios e esta-
dos brasileiros, a Câmara 
Municipal de Umuarama, 
por meio da Mesa Dire-
tora, composta pelo pre-
sidente, vereador Noel do 
Pão (PSC); vice-presidente, 
vereadora Ana Novais, 
pelo primeiro secretário, 
vereador Mateus Barreto 
e segundo secretário, 
vereador Jones Vivi, tornou 
público na tarde de ontem 
(quarta-feira, 18), o Ato da 
Mesa 05/2020, que segue 
publicado em diário oficial 
do município na edição 
de hoje (quinta-feira, 19), 
prevendo alterações no 

funcionamento do Poder 
Legislativo Municipal, 
levando em conta a pande-
mia mundial do covid-19.

O documento, que 
passa a ter validade a par-
tir da sua publicação, foi 
embasado em decisões e 
procedimentos já adotados 
pelo Governo do Estado do 
Paraná e os recentes Atos 
emitidos pelo Ministério da 
Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde.

Com oito artigos, o Ato 
da Mesa suspende, entre 
outras deliberações, à 
realização nas dependên-
cias da Câmara Municipal 
de Umuarama de eventos 
coletivos não diretamente 

relacionados às atividades 
legislativas do Plenário e 
das Comissões; ficando 
estabelecido o horário de 
funcionamento da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
sem intervalo, das 08h às 
13h. As Sessões Ordiná-
rias e Reuniões de Comis-
sões não serão abertas 
ao público, com transmis-
são via site da Câmara ou 
Fanpage no Facebook.

Outra determinação 
é que estão obrigato-
riamente dispensados 
de  compa r ec imen to 
pessoal às dependên-
cias da Câmara Muni-
cipal de Umuarama, os 
ser vidores efetivos e 
comissionados acima 
de 60 anos de idade, 
gestantes, lactantes e 
pacientes com doenças 
crônicas e outras comor-
bidades, sem prejuízo de 
que suas atividades, em 
sendo possível, sejam 
prestadas remotamente 
sob a coordenação da 

respectiva chefia imediata, 
se assim for o caso.

ISOLAMENTO
No entanto, os servido-

res que se enquadrarem 
nas situações previstas 
no artigo anterior deverão 
obrigatoriamente permane-
cer em isolamento social 
e/ou quarentena, como 
medidas de prevenção e 
de combate à covid-19, 
sob pena da configura-
ção de falta administra-
tiva sujeita à apuração 
por meio de procedimento 
disciplinar próprio, inclu-
sive com a possibilidade 
de haver descontos na 
sua remuneração.

Mudanças também no 
atendimento dos gabine-
tes de vereadores, que 
deverão funcionar com 
no máximo três pessoas 
concomitantemente, em 
regime de rodízio, com 
regras implementadas 
pelos chefes imediatos, 
priorizando-se o rodízio a 
cada sete dias.

Imprensa
Os parlamentares da Casa também serão instruídos a 

atenderem à imprensa por meio de textos enviados por e-mail, 
ou gravações de vídeos enviados pela internet (whatsapp ou 
e-mail). O Departamento de Comunicação Social, Tecnologia 
da Informação e Cerimonial, na pessoa de seu chefe direto, 
ficará responsável por estas tratativas, estando à disposição 
da imprensa o número telefônico do referido servidor, que 

também criará um grupo de whatsapp especialmente para a 
imprensa, onde poderão ser solicitadas informações e demais 
dados relativos ao trabalho legislativo e prestação de informa-

ções relativas ao contexto. 
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TRE suspende 
atendimento
Diante da pandemia do 

novo coronavírus, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) determinou a sus-
pensão temporária dos atendi-
mentos presenciais ao público 
prestados pelas Zonas Eleito-
rais e Centrais de Atendimento 
ao Eleitor de todo o Estado, 
mesmo aqueles previamente 
agendados, até 31 de março. 
A medida, de observância 
obrigatória por magistrados, 
servidores, colaboradores e 
estagiários, passa a valer a 
partir de hoje (19).

Operações presenciais 
de alistamento, transferên-
cia, segunda via e revisão do 
cadastro eleitoral ficarão sus-
pensas. Dúvidas devem ser 
enviadas por e-mail às zonas 
eleitorais e medidas podem 
ser revistas ou revogadas a 
qualquer momento em virtude 
do avanço ou retrocesso dos 
índices de infecção divulga-
dos pelas fontes oficiais.

Os cartórios eleitorais man-
terão cartazes informando a 
suspensão temporária do aten-
dimento, disponibilizando o 
e-mail de contato para dúvidas 
do eleitor. Os juízes eleitorais 
ou chefes de cartório também 

ficam responsáveis por dar 
conhecimento da suspensão 
na imprensa local.

O serviço interno do Car-
tório Eleitoral será organizado 
pelo respectivo juiz eleito-
ral, priorizando-se o trabalho 
remoto emergencial pelos ser-
vidores, com uso dos sistemas 
disponíveis na internet.

Na Secretaria do Tribunal, 
caberá a cada gestor a organi-
zação dos trabalhos, mantendo-
-se o mínimo de servidores em 
trabalho presencial. Fica dispen-
sado temporariamente o registro 
de ponto biométrico no âmbito 
da Justiça Eleitoral do Paraná.

De 19 a 31 de março, per-
manecem suspensos eventos 
da Justiça Eleitoral do Paraná 
e o processo de atualização 
cadastral anual de aposenta-
dos e pensionistas. Somente 
realizar-se-ão reuniões que 
se mostrem estritamente 
necessárias, com as caute-
las de higiene e ventilação. 
Mantêm-se as sessões da 
Corte designadas. O acesso 
às dependências do Tribunal 
fica restrito aos servidores, 
magistrados, colaboradores 
e, nos dias de Sessão da 
Corte, advogados e partes.

Orientações do Ministé-
rio da Saúde relacionadas 
ao quadro de emergência 
de saúde pública causado 
pelo covid-19, fizeram com 
que o IBGE decidisse por 
adiar o Censo Demográ-
fico para 2021.

A decisão leva em con-
sideração a natureza de 
coleta da pesquisa, domi-
ciliar e predominantemente 
presencial, com estimativa 
de visitas de mais de 180 
mil recenseadores a cerca 
de 71 milhões de domicílios 
em todo o território nacio-
nal. O processo seletivo 

IBGE adia Censo para 2021
para contratação de recen-
seadores e super visores 
está suspenso. Candidatos 
que já pagaram a inscrição 
serão reembolsados. O IBGE 
estabeleceu formalmente 
com o MS o compromisso 
de realocar o orçamento do 
Censo 2020 em prol das 
ações de enfrentamento 
ao coronavírus. Em contra-
par tida, no próximo ano, o 
MS realocará orçamento 
no mesmo montante para 
a realização do Censo do 
IBGE com coleta de dados 
prevista entre 1º de agosto 
e 31 de outubro de 2021.

Sobre impeachment
Pode dar em nada o 
documento de 26 páginas 
protocolado no Congresso 
Nacional pelo deputado 
distrital do DF Leandro 
Grass (Rede) em que pede o 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. A valer as 
exigências do Artigo 218 
do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, ele 
não reconheceu firma em 
cartório de sua assinatura, 
e não apresentou cinco 
testemunhas, conforme 
cópia em mãos da Coluna. 
No documento, o distrital 
denuncia Bolsonaro pelo que 
considera ofensas a pessoas 
- como no caso do “furo” da 
repórter da Folha de S.Paulo 
-; denúncias, sem provas, de 
fraude na eleição presidencial; 
e declarações polêmicas 
que colocariam em risco a 
segurança nacional.

Abandonados
As dezenas de turistas 
brasileiros que estão no Peru 
encontram de portas fechadas 
boa parte do dia a Embaixada 
do Brasil em Lima. A Coluna 
recebeu vídeos.

Maca forçada
A portaria do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, que impõe 
internação compulsória de 
contaminados pelo coronavírus, 
determina que o infectado 
vá à força, mesmo policial se 
necessária, para a maca.

Do balcão
Funcionários da Drogasil, 
uma das maiores do País, 
são proibidos pela direção 
de usar máscaras para se 
proteger de contaminados, 
sob alegação de que 
assustariam os clientes. 

Silêncio presidencial
Nem laboratório Sabin nem o 
Hospital das Forças Armadas, 
tampouco a Presidência da 
República divulgaram, até 
ontem à noite, os laudos dos 
três testes do presidente 

Bolsonaro para constatar ou 
não infecção por coronavírus. 
Pelo menos 14 pessoas da 
comitiva que voltou dos 
EUA estão infectadas, e 
o presidente garante que 
está imune. 

Cof, cof
Um líder de partido que esteve 
com Bolsonaro no gabinete no 
Palácio, na terça-feira à tarde, 
saiu assustado com sua tosse 
contínua entre portas.

Tá bom...
A Anvisa informa que 
são 660 profissionais da 
vigilância atuando em portos 
e aeroportos diariamente 
no controle de entrada. 
Temos publicado que sem 
tecnologia, sem qualquer 
aparelho de medição de 
febre, sem triagem. Tá bom...

Dupla do barulho
Um site de leilão oferece a R$ 50 
uma foto histórica do encontro 
entre Paulo Maluf, governador 
de São Paulo, e Sadam Hussein, 
então presidente do Iraque, nos 
anos 80.

Força, Brasil
O leitor está otimista. 
Pesquisa no Twitter da 
Coluna constatou que 40% 
acreditam que o Brasil 
vai superar em breve a 
pandemia; 8% dizem que 
não. Para 28%, só daqui 
a alguns meses - e 23% 
escolheram a opção “isso 
aqui é uma zona aberta”.

Terra mãe
O primeiro e maior exemplo 
do futebol veio de Portugal, 
que há duas semanas deu 
o pontapé de paralisar os 
campeonatos. Bem antes 
do estado de emergência 
decretado.



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE MARÇO DE 2020

Procon faz alerta sobre o 
preço abusivo do álcool gel

A Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
– Procon Municipal – realizou 
pesquisa de preços de álcool gel 
70% em Umuarama e constatou 
uma grande variação, que pode 
configurar aumento abusivo nos 
últimos dias. “Com base em infor-
mações extraídas na pesquisa 
e com denúncias recebidas por 
este órgão, expedimos termos de 
investigações preliminares para 
sete fornecedores, que terão prazo 
de resposta de 72h”, informou o 
secretário responsável pelo setor, 
João Paulo Souza Oliveira.

Decorrido o prazo, o Procon pro-
cederá a instauração de processo 
administrativo, com possibilidade 
de interdição parcial ou total do 
estabelecimento, de forma caute-
lar, em conformidade com o art. 
56, X e parágrafo único do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). 
“Em caso de verificação de abuso 
de preço, pedimos que o consumi-
dor compareça ao Procon munido 
de RG, CPF, comprovante de resi-
dência e nota fiscal de aquisição do 
produto para protocolar sua recla-
mação”, acrescentou o secretário.

As reclamações também pode-
rão ser registradas através do site 
procon.pr.gov.br, no link “Abusos 
no preço do álcool gel 70% - Denun-
cie aqui”. João Paulo informou que 
o procedimento de investigação 
pode apontar responsabilidades 
também para fornecedores. “Caso 
o comércio esteja aplicando mar-
gem de lucro aceitável sobre os 
produtos, o aumento abusivo nos 
preços pode recair sobre os forne-
cedores/ distribuidores”, explicou.

O chefe do Procon Municipal 

Rotulagem
Outra orientação do Procon é que os consumidores evitem adquirir e usar 

álcool gel de fabricação caseira, sem rotulagem. Além de estimular a ‘pirataria’ a 
pessoa que utilizar esses produtos está colocando a própria saúde em risco, pois 
não há garantias e nem forma de acionar os responsáveis se houver algum pro-

blema decorrente da utilização. Portanto, é importante adquirir apenas produtos 
certificados e rotulados. Comercializar álcool gel caseiro, produzido sem inspeção 
sanitária, pode ser considerado crime contra as relações de consumo, conforme 

o artigo 7º da lei federal 8.137/1990. A pena é detenção de dois a cinco anos, 
ou multa. O consumidor deve atentar, ainda, para o tipo de álcool gel que está 

adquirindo, pois há no mercado três tipos diferentes de produtos – destinados a 
limpeza, cosmética e uso medicinal.

também pediu a atenção do con-
sumidor, um aliado para verificar e 
denunciar essas abusividades. “Ao 
adquirir o álcool gel, ou qualquer 
outro produto, e perceber aumento 
abusivo, o consumidor deve regis-
trar o preço com foto de celular ou 

nota fiscal e denunciar ao Procon”, 
orientou João Paulo.

O telefone do Procon é (44) 
3621-5600 e o horário de atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h, com distribuição de 
senhas até as 15h30.

O procedimento de investigação pode apontar responsabilidades também para fornecedores

ASSESSORIA/PMU
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Polícia Ambiental desenvolve 
‘Operação Diamante Negro’
Uma operação desencadeada 

pela Polícia Ambiental de Umua-
rama no município de Diamante do 
Norte (a 180 km de Umuarama) na 
região de Loanda, apreendeu mate-
riais de pesca predatória utilizado 
em local proibido.

De acordo com o tenente Namur 
Zandoná, comandante da equipe, 
a ação aconteceu entre a segun-
da-feira (16) e a terça-feira (17). A 
intenção era descobrir atos de pes-
caria com petrechos proibidos em 
local onde a pesca também é proi-
bida,mais precisamente nas proxi-
midades da Usina de Rosana/SP.

Segundo o policial, após rece-
berem diversas denúncias dando 
conta da ação realizada naquela 
região, as equipes se mobilizaram 
e desenvolveram a operação poli-
cial, descobrindo que pescadores 
estavam realmente realizando a 
pesca nas proximidades da usina.

“A ação foi realizada de forma 
emergencial, onde foram desenvol-
vidos patrulhamentos aquáticos, 
até que por volta das 2h15 da ter-
ça-feira, conseguimos localizar dois 
barcos, onde os ocupantes realiza-
vam a pesca com tarrafas e redes. 
Todos estavam encapuzados e, 
quando perceberam a aproximação 
da embarcação da polícia, realiza-
ram manobras perigosas de modo 
a colocarem em risco a guarnição 
policial”, relata o policial.

Após uma perseguição, um dos 
barcos foi abandonado numa das 
margens do rio e seus ocupantes 
fugiram entre a vegetação. O outro 
barco foi abordado e dois homens 
foram detidos. Nos dois barcos 
foram encontradas diversas espé-
cies de peixes e redes.

Foram autuados em flagrante 
dois homens que acabaram sendo 
conduzidos à Delegacia da Polícia 
Federal de Maringá, foram lavrados 
dois Autos de Infração Ambiental 

(AIA) totalizando multa no valor de 
R$ 6.120 cada um, além da apreen-
são de 33 quilos de pescado, dois 
motores, dois barcos, 90 metros de 
rede e quatro tarrafas.

AÇÃO prendeu pescadores e apreendeu embarcações, motores, redes e 33 quilos de pescado

DIVULGAÇÃO

Na tarde de ontem (quarta-feira, 18), policiais militares de Cruzeiro do Oeste recuperaram 
esta motocicleta Honda CG 125, que havia sido furtada em frente a um bar na rua das 
Acácias no dia 03 de março. A moto foi encontrada em uma residência com dois homens 
na rua Olavo Bilac, em Tapejara. O veículo havia sido comprado por R$ 200 por um dos 
suspeitos, que foi autuado por receptação. O acusado já possuía mandado de prisão e foi 
conduzido à Delegacia de Cruzeiro do Oeste.
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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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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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Em ‘Éramos seis’, Inês revela a Afonso e Durvalina que está grávida 
de Lúcio. Alfredo se envolve em uma confusão no navio. Genu se 
surpreende com a notícia de que será avó. Afonso confessa seu 
interesse em Lola e Inês reage. Julinho pede que Lola vá morar com 
ele no Rio de Janeiro. Clotilde vibra quando Almeida mostra suas 
passagens para o Uruguai. Olga se revolta contra Neves e briga com 
Zeca. Afonso visita Lola e Julinho se incomoda.

Afonso visita Lola e Julinho se incomoda

Globo anuncia mudanças na programação das novelas
Entrou em vigor nesta terça-feira (17), 

uma nova programação na Rede Globo. 
Nesta nova programação, as novelas pas-
sarão por mudanças, veja quais serão: 

‘Malhação: Toda Forma de Amar’, escrita 
por Emanuel Jacobina e com direção artís-
tica de Adriano Melo, terá seu final anteci-
pado para o mês de abril. Após o encerra-
mento da atual temporada, entrará no ar um 
compacto de ‘Malhação: Viva a Diferença’, 
que foi escrita por Cao Hamburger e teve 
direção artística de Paulo Silvestrini.

A partir do dia 30, com o fim de ‘Éra-
mos Seis’, escrita por Angela Chaves e 

com direção artística de Carlos Araujo, 
será exibido um compacto de ‘Novo 
Mundo’. Escrita por Thereza Falcão e Ales-
sandro Marson e com direção artística de 
Vinicius Coimbra, a novela retrata a trans-
formação do Brasil com a chegada da famí-
lia real portuguesa. A trama é ambientada 
no período que antecede a história de ‘Nos 
Tempos do Imperador’, próxima novela das 
seis, dos mesmos criadores.

Já ‘Salve-se Quem Puder’, escrita por 
Daniel Ortiz, com direção artística de Fred 
Mayrink, ficará no ar até sábado, dia 28, 
quando será feita uma pausa em sua 

exibição. No dia 30 de março, estreará 
nesse horário uma versão compacta de 
‘Totalmente Demais’, escrita por Rosane 
Svartman e Paulo Halm e que contou com 
a direção artística de Luiz Henrique Rios.

‘Amor de Mãe’, escrita por Manuela 
Dias, com direção artística de José Luiz 
Villamarim, será exibida até sábado, dia 21, 
quando sua primeira fase chega ao ápice. A 
segunda etapa da novela será temporaria-
mente suspensa e, a partir de segunda-feira, 
dia 23, irá ao ar uma versão compacta de 
‘Fina Estampa’, escrita por Aguinaldo Silva 
com direção de núcleo de Wolf Maia.

Malhação 
Filipe se recusa a acreditar que Rita 
morreu. Meg e Guga pensam em uma 
forma de conseguir mais dinheiro para 
cuidar de Zezinho. Lígia e Filipe chegam 
ao evento organizado por Madureira para 
apoiar a busca por Rita. Meg se assusta 
com a declaração de Beto sobre Guga. 
Marquinhos agride Fake para defender 
Nanda. Lígia agradece Leila por ficar com 
Nina, e Cida desconfia da irmã.

Salve-se quem puder 
Renzo fica perturbado ao conhecer Ale-
xia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia. 
Renzo fica intrigado com a semelhança 
entre Josimara e Alexia. Graziela admite a 
Petra que Kyra/Cleyde está fazendo bem 
à família delas. Micaela procura Bruno 
para dizer que não demitiu o rapaz. Lúcia 
tenta convencer Renzo de que Alexia está 
morta. Alexia/Josimara conversa com 
Rafael e imagina que Renzo suspeita que 
ela e as amigas estejam vivas.

Amor de mãe 
Thelma atropela Rita. Lídia se embriaga 
pensando em Vinícius. Para escapar de 
uma missão dada por Marconi, Farula 
se acidenta propositalmente. Lurdes se 
preocupa com Lídia. Davi desabafa com 

Danilo sobre Benjamim. Lurdes encontra 
Lídia desmaiada e cuida da socialite. Raul 
se desespera ao saber que Farula está em 
sua casa. Thelma queima os papéis que 
comprou de Eudésio, e Danilo estranha. 
Lídia pede que Lurdes a acompanhe no 
tratamento contra o alcoolismo.

As aventuras de Poliana 
As crianças do Clubinho decidem invadir 
o laboratório secreto de Pendleton. OTTO 
ordena que Luisa se mantenha afastada 
de Poliana. Mirela diz a Vinicius que sente 
falta do antigo jeito do menino e na ver-
dade não se importa com a aparência. 
Nadine traz o protótipo do Hagar, a “nova 
Sara” da O11O para Roger aprovar. Helô 
flagra Mário jogando Vetherna no colégio. 
Brenda e Jeff pedem para Débora ajuda-los 
com uma coreografia. A mãe de Waldisney 
pressiona o filho para que ele volte tomar 
conta da comunidade. 

Cúmplices de um resgate 
Geraldo arma um plano para acusar 
Vicente de um crime cometido por ele. 
Rebeca traz lembrancinhas da viagem 
que fez com Otávio. Isabela não gosta 
da camiseta que ganhou e diz que é 
muito brega. Frederico vai até a sapata-
ria de Giuseppe fazer uma proposta pelo 
sapato Fiorina, criado por ele.

Amor sem igual 
Paulo conversa ao telefone com Ber-
nardo e pergunta se nenhum imprevisto 
aconteceu no caminho do sequestro 
de Peppe. Leandro pega Poderosa pela 
mão e a leva na direção dos quartos. 
Miguel percebe que Maria Antônia anda 
muito quieta ultimamente e pergunta o 
que está acontecendo. Maria Antônia 
não aguenta e desaba a chorar. Miguel 
a abraça. Ele pede para Maria Antônia 
confiar nele, contar o que aconteceu e 
promete ajudar no que for.

O rico e Lázaro 
Sammu-Ramat diz que Nebuzaradã não 
pode sair matando qualquer pessoa. 
Ele discorda. Daniel elogia a fé de 
Asher. O assassino enviado pelo rei 
se aproxima de Belsazar e do servo 
Madai. Tamir e Shamir não gostam de 
saber que Zelfa vai se casar. Ayana, 
a mulher que se deitou com Asher a 
mando de Zac, avista Joana e fica sem 
graça. Sammu-Ramat olha para Nitócris 
com ódio. Zac conversa com Arioque 
na Casa da Lua. Shamir e Tamir dizem 
que pedirão a Zac para impedir o casa-
mento de Zelfa. Asher pede a ajuda 
do Senhor. Ayana surpreende Joana e 
pede para conversar a sós. 



11VARIEDADESUMUARAMA, 19 DE MARÇO DE 2020

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

Não hesite em pedir ajuda para superar seus dis-
sabores e preocupações. Leve os sinais para se 
desprender das coisas a sério. Seu sistema ósseo 
precisa de reforço.

Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você 
precisa sair de sua rotina para obter um pouco de 
ar fresco e para esquecer as suas preocupações, 
embora elas sejam passageiras.

Você continua indo e vindo entre arrependimen-
tos do passado e planos para o futuro - olhe para 
frente! Você está voltando a ficar em forma e seus 
pés estão ansiosos para fazer mais exercício - isso 
vai deixar o seu corpo mais forte também.

Ao prestar mais atenção nas coisas essenciais, você 
será presenteado com oportunidades incomuns e 
positivas. No entanto, você vai ser muito rígido e 
intransigente com os outros. Você precisa encon-
trar um equilíbrio entre trabalho e descanso, entre 
pensamento e relaxamento.

É hora de suavizar um desentendimento. Você 
saberá como encontrar as palavras exatas sem 
distorcer as coisas. Você vai precisar aumentar o 
consumo de vitaminas e minerais, você tem uma 
deficiência. Não é nada sério, mas você precisa 
levar isso em conta.

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe trazer 
sorte hoje. Relacionamentos bem sucedidos estão à 
vista. Vai ser difícil decidir entre as suas prioridades 
e futilidades.

É hora de suavizar um desentendimento. Você 
saberá como encontrar as palavras exatas sem 
distorcer as coisas. Você vai precisar aumentar o 
consumo de vitaminas e minerais, você tem uma 
deficiência. Não é nada sério, mas você precisa 
levar isso em conta.

Você terá que fazer concessões que não havia pre-
visto e isso vai abrir novas portas para você. Não 
tente carregar tudo sobre os seus ombros. Delegue 
determinadas tarefas e diminua o ritmo antes de se 
sentir oprimido.

Você não deve ser perturbado pela agitação em 
torno de você. Mantenha-se focado em seus obje-
tivos. A sua forma global está em alta novamente e 
vai ser mais fácil abandonar um velho hábito.

Você vai sair facilmente de uma luta. O que parecia 
insuperável se transformará em algo positivo. Seus 
ligamentos precisam ser tonificados e fortalecidos 
- vá com calma com seus movimentos.

Cresce a pressão em torno de você. Não se deixe 
afastar de seus objetivos. Você sabe que está certo. 
Você tem sinais de cansaço, o que não o impede de 
agir, faria bem dormir mais.

Se você está procurando mudar seu estilo de vida, 
as portas estão se abrindo na direção certa, então 
esqueça suas hesitações. A melhor maneira de se sen-
tir mais à vontade consigo mesmo é fazendo alguma 
atividade física, então comece a fazer algum exercício.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“O preconceito 
é um inimigo 
do novo. atra-
vés de um pre-
conceito nos 

defendemos do 
novo e de um 
novo desafio, 

para nós e para 
os outros” 

(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje  -, Dalva Bruno 
Oliveira, Mazé cardoso Reias, Ivone 

Maria Ivani,Maykon José Giaco-
melli Ferreira, Patricia Parra. Da 

coluna: felicidades! 

Adiado
O evento que reuniria mulheres empreen-
dedoras de todos Estado ( dias 28 e 29 

deste mês) , promovido pela Fecomércio, foi 
adiado como prevenção ao Corona Vírus. O 

evento teria sede em Caiobá e homenagearia 
a empresária de Umuarama Sandra Alonso, 

da Baterax. Nova data será agendada. 

ZOOM
 SUELLEN CHRISBEIRO reina absoluta na coluna desta quinta-feira em clima 

de saudades da Expo Umuarama -, num belo clique.

ARQUIVO PESSOAL
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Confraria Parceiros do Vinho!

SUPERTOSCANOS
A noite da última quinta-feira (12) foi de reverência  aos vinhos da Região da Toscana, na Itália, com a apresentação do 
grupo (foto) Lisamara Samartano, Sérgio Vercesi e Márcia Vieira, Jorge Cardoso -, e Gláucia Rodrigues que explanou 

magistralmente sobre o Vinho Sassicaia (safra 2003) e a região. A noite ganhou contornos da Toscana, suas belas pai-
sagens e alta gastronomia. A confraria se reúne mensalmente no Rancho do Cavalo. 

Festival das Cataratas é adiado!
Os organizadores do Festival das Cataratas anunciaram ontem (18) 

que a 15ª edição do evento – agendada para ser realizada em junho 
- será adiada para os dias 9, 10 e 11 de setembro, em Foz do Iguaçu 
(PR). “Preferimos nos antecipar pela responsabilidade que o momento 
exige, mas estamos otimistas quanto ao futuro do turismo e confian-
tes que as instituições e o povo brasileiro farão o seu papel para que 

logo tudo esteja normalizado”, declarou o idealizador e coordena-
dor do Festival das Cataratas, Paulo Angeli. O secretário de Turismo, 

Indústria, Comércio de Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar 
Piolla, ressaltou que “a mudança de data é uma medida necessária 

neste momento que precisamos preservar a saúde das nossas famílias, 
colaboradores e da população de Foz do Iguaçu e região.

THIAGO CASONI
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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 mercado de serviços para cuidados com a 
saúde e o bem-estar dos animais felídeos cresce a 
cada ano. Atenta a esta tendência, a Universidade 

Paranaense – Unipar, Unidade de Umuarama, 
oferta o curso de pós-graduação em Medicina de 

Felídeos. As inscrições estão abertas. 
A proposta da coordenação do curso é preparar 

especialistas para esta área propiciando alta 
performance técnica. Visa ainda aprofundar 
conhecimentos num campo que é promissor 
também para selvagens, como leões, tigres, 
onças, já que entre as disciplinas estão a de 

Medicina de felídeos selvagens.
No decorrer do curso os pós-graduandos vão 

estudar as disciplinas: Contenção farmacológica 
e anestesiologia, Doenças gastroentéricas e 

respiratórias, Endocrinologia e dermatologia, 
Neonatologia e geriatria, Oftalmologia, Patologia 

clínica, Oncologia, Criação de felinos, Intoxicações 
e envenenamento, entre outras.

Para ministrar as aulas, que vão acontecer em 
regime quinzenal, a coordenação montou um 

corpo docente experiente no mercado, formado 
em sua maioria por doutores.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso tem como objetivo formar especialistas 
para atuar em uma área que está em 

crescimento no país

Especialização em Medicina de Felídeos
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   

PR confirma 14
casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde 
noticiou ontem (18) que mais dois 
casos de coronavírus forma confirma-
dos no Paraná, um em Foz do Iguaçu 
e outro em Maringá, chegando a 14 
casos em todo Estado. Os exames 
foram feitos no Laboratório Central 
do Paraná (Lacen). Foram descarta-
dos 36, totalizando 119 descartes. 
Atualmente há 67 suspeitos.

Entre os casos confirmados 
está o de uma mulher de 46 anos 
que mora na Espanha, viajou para 
o Brasil na semana passada já 
com os sintomas e procurou aten-
dimento em Maringá. Já em Foz do 
Iguaçu, uma mulher de 33 anos via-
jou para o Reino Unido no mês pas-
sado, começou a sentir os sinto-
mas no início de março e retornou 
para Foz do Iguaçu onde reside, há 
cerca de dez dias. Os quadros clí-
nicos de ambas são considerados 
leves e seguem protocolos de iso-
lamento domiciliar. Atualmente o 
Paraná possui 14 casos confirma-
dos, 119 descartados e 67 suspei-
tos, totalizando 200 notificações.

Suspensas aulas  
no município 

A Secretaria Municipal de Educa-
ção suspendeu as aulas por tempo 
indeterminado na rede pública do 
município, como prevenção à disse-
minação do coronavírus em Umua-
rama. A medida foi adotada diante 
do aumento de casos confirmados 
e suspeitas da covid-19 no país, 
atendendo orientação da Secretaria 
de Estado da Educação, do decreto 
expedido pelo governador Ratinho 
Jr acerca das ações de enfrenta-
mento da emergência decorrente 
do coronavírus. Diante deste cená-
rio, serão interrompidas as ativida-
des escolares municipais da educa-
ção infantil, ensino fundamental e 
EJA, incluindo o transporte escolar, 
a partir de sexta-feira, 20.
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As equipes de Fórmula 1 pre-
cisam fechar as portas até o fim 
de abril, medida que permitirá 
que as corridas sejam remarca-
das durante o verão europeu e 
ajudará a limitar o impacto finan-
ceiro do surto de coronavírus.

O que teria sido um calen-
dário recorde de 22 rodadas 
já está suspenso. A corrida de 
abertura do final de semana pas-
sado na Austrália foi cancelada 
e nenhuma prova deve acontecer 
até o fim de maio.

A Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) disse ontem 
(18) que seu conselho aprovou 
a mudança nos regulamentos de 
2020 para permitir o cancelamento 
da pausa programada para agosto.

Em vez disso, as 10 equipes 
devem fechar as fábricas durante 
três semanas sucessivas entre 
agora e o final do mês que vem.

“A mudança foi apoiada por 
unanimidade tanto pelo Grupo 
de Estratégia da F1 quanto 
pela Comissão da F1”, acres-
centou a FIA.

A alteração também ajudará 
equipes menores e particulares 
a sobreviverem o que ameaça ser 
uma crise existencial, já que suas 
rendas encolhem sem nenhuma 
redução nos custos.

Diversas fontes da F1 disse-
ram à Reuters que as equipes, a 
FIA e a elite da administração da 
modalidade debaterão medidas 
adicionais numa teleconferência 
hoje (quinta-feira).

Parece provável que isso impli-
cará adiar por um ano a adoção 
de novos regulamentos técnicos 

Covid-19 ‘fecha o sinal’ 
para a temporada da F1

radicais planejados para 2021. 
Caso contrário, as equipes teriam 
que devotar recursos consideráveis 

aos projetos de seus carros de 
2021 e ao mesmo tempo lutar para 
continuar competitivas neste ano.

FÓRMULA 1 antecipa férias para março e abril por causa do coronavírus
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