
Procon notifica 
empresas pela venda 
de álcool em gel com 
preços abusivos 
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Cisa cancela 
consultas, cirurgias e 
procedimentos por 
tempo indeterminado 

Prefeitura e comércio 
permanecerão 
fechados para 
prevenção ao covid-19 

Exame descarta caso suspeito 
de covid-19 de Umuarama

O resultado dos exames do primeiro caso suspeito do novo coronavírus em Umua-
rama, anunciado na última semana, deu negativo. A boa notícia foi repassada no início 
da noite de ontem pela secretária de Saúde, Cecília Cividini. Com isso, a cidade per-
manece sem o registro de covid-19. A paciente com suspeita de contaminação, uma 

mulher de 52 anos que esteve nos Estados Unidos, permaneceu em isolamento domi-
ciliar e foi monitorada pela secretaria. Agora pode voltar às atividades. l Pág. 4

Higiene
 Supermercados de Umuarama estão deixando à disposição dos 
clientes frascos com álcool em gel. Como os estabelecimentos 

permanecerão abertos durante o período de contingenciamento 
decretado pelo Município, a intenção é fazer com que os 

fregueses estejam conscientes quanto aos perigos do coronavírus. 
Milhares de máscaras também foram adquiridas pelas empresas e 

devem ser distribuídas aos funcionários já na próxima semana.
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Bloqueio adiado
O governo federal adiou por 120 dias o cronograma de bloqueio de 
pagamentos e de suspensão do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) cujos beneficiários não realizaram inscrição no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A portaria 
do Ministério da Cidadania foi publicada ontem (19) no diário Oficial 
da União e faz parte das medidas para evitar a disseminação do novo 
coronavírus. De acordo com a portaria, o adiamento foi determinado 
para evitar aglomerações de pessoas e que os beneficiários do BPC 
se submetam a ambientes que possam expô-los à infecção pelo vírus. 

Recurso financeiro
A inscrição no CadÚnico é obrigatória para beneficiários do BPC, e a 
regularização deve ser feita na prefeitura ou no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) do município. Para isso, o governo 
organizou o cronograma de acordo com a data de aniversário do 
beneficiário. Caso não seja feito o cadastro, o benefício é bloqueado. O 
BPC é um recurso destinado a pessoas com deficiência ou acima de 65 
anos que tenham renda familiar per capita de até um quarto de salário 
mínimo. No total, cerca de 4,4 milhões pessoas recebem o auxílio 
mensal no valor de um salário mínimo.
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UTIs covid-19
O deputado estadual Tercilio Turini (CDN) pede na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), a instalação urgente de duas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) no Hospital Universitário de Londrina, cada uma com 
capacidade de 10 leitos, para destinação exclusiva ao internamento de 
pacientes com coronavírus. Ele ressalta que o HU tem espaço pronto para 
as UTIs, com acesso específico sem passar por outras alas do hospital, e 
só não ativou ainda os 20 novos leitos porque precisa de equipamentos e 
pessoal. “Conversei pela manhã com a superintendente Vivian Feijó, que 
informou sobre a possibilidade de instalar as duas UTIs”, relatou Tercilio em 
pronunciamento na sessão da quarta-feira (18).

 R$ 1,8 milhão
O custo para equipar 
as unidades e contratar 
temporariamente médicos 
intensivistas é estimado em 
R$ 1,8 milhão para cada UTI. 
“O Paraná precisa se preparar. 
Sugiro que o Governo faça o 
investimento, com urgência, 
para abertura das duas 
UTIs”, afirma Tercilio. Para o 
deputado, o mesmo reforço 
emergencial pode ser feito 
nos HUs de Maringá, Cascavel 
e Ponta Grossa, ampliando a 
estrutura de leitos públicos no 
PR para socorrer pacientes de 
coronavírus. “A tendência é o 
quadro se agravar, exigindo mais 
estrutura. A gravidade requer 
iniciativas rápidas e concretas, 
porque o Paraná terá muitos 
casos da doença”, alerta Turini, 
que é médico infectologista.

Linhas de crédito
Já o deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) apresentou 
requerimento, aprovado pelo 
plenário da Alep, solicitando 
que o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), promova a abertura 
de linhas de crédito para 
financiamento de capital de 
giro às empresas afetadas pela 
crise econômica causada pela 
pandemia do coronavírus, 
complementar às linhas de 
investimento existentes. De 
acordo com o deputado, a pauta 
é de extrema necessidade, já 
que as medidas de contenção ao 
contágio e disseminação do vírus 
adotadas no país estão implicando 
em acentuada queda na atividade 
econômica, gerando recessão e 
elevado impacto financeiro ao 
caixa das empresas.
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Procon notifica empresas por 
preços abusivos de álcool em gel

O Procon de Umuarama deu iní-
cio na última terça-feira (17) a um 
trabalho de fiscalização em estabe-
lecimentos comerciais do município 
que estão vendendo álcool em gel 
e máscaras. Algumas empresas da 
cidade chegaram a ser notificadas 
por estarem comercializando os 
produtos a preços abusivos.

De acordo com o secretário res-
ponsável pelo Procon, João Paulo 
de Oliveira, denúncias que chega-
ram ao órgão estão sendo averigua-
das e entre 7 e 10 estabelecimen-
tos já receberam as notificações.

“Iniciamos os procedimentos 
e estamos verificando, além de 
empresas, qualquer pessoa que 
esteja comercializando o produto 
praticando abuso na precificação”.

João Paulo relata ainda que a 
análise de preço abusivo é feita 
através da verificação do histórico 
de venda do produto. “Verificamos 
dentro deum período de 3 meses 
(antes da pandemia) os preços dos 
produtos. Estamos nos baseando 
neste parâmetro. Se o preço esti-
ver elevado mais do que o dobro do 
que há 3 meses, consideramos o 
abuso”, especifica.

Ainda de acordo com Oliveira, 
mercados, farmácias e indústrias 
químicas instaladas no município 
estão sendo alvos de fiscalização 
e, as empresas notificadas tem 
prazo de 72 horas para presta-
rem as informações solicitadas ao 
órgão de defesa do consumidor.

“A partir de agora vamos anali-
sar a documentação e saber se real-
mente houve a prática de precifica-
ção abusiva”, explica, ressaltando 
que se for constatada a irregulari-
dade, processos administrativos 
serão instaurados e as empresas 
poderão ser multada. Em caso de 
constatação em indústria química, 

No Paraná
O Procon Paraná, órgão ligado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e 

Trabalho, também visitou estabelecimentos comerciais de Curitiba, com o obje-
tivo de fiscalizar abusos nos preços do álcool em gel e máscaras. A ação atende as 
novas medidas tomadas pelo governador Ratinho Jr e pelo secretário Ney Lepre-
vost para enfrentamento do coronavírus. “O Procon está recebendo nos últimos 
dias muitas denúncias de preços abusivos. Por isso a determinação que fossem 

fiscalizados os locais denunciados para evitar maiores transtornos e prejuízos ao 
consumidor”, explicou o secretário, que acompanhou a blitz. Durante a ação foi 

solicitado aos estabelecimentos notificados que num prazo de 48 horas apresen-
tem a nota fiscal de entrada dos produtos, para que possa ser feito o comparativo 
dos preços do produto comprado e por quanto foi vendido. “Com essa nota fiscal 
vamos fazer um comparativo da documentação e a partir disso constatar se houve 

algum abuso em relação ao consumidor”, relatou a chefe do Procon-PR, Claudia 
Silvano. “Precisamos que todos os donos de estabelecimentos tenham consciên-

cia, responsabilidade social e cidadania. O momento não é de explorar as pessoas, 
o momento é de respeitar e ter solidariedade”, afirmou Ney Leprevost.  

ALEX MIRANDA

poderá haver a proibição da produ-
ção do produto e até a interdição 
cautelar do estabelecimento. “Estas 
medidas serão ponderadas”.

O coordenador do Procon lem-
bra também que o comércio local 
pode não ser o ‘vilão da história’, 
pois existe ainda a possibilidade de 
que as distribuidoras podem estar 
repassando o insumo com margem 
superfaturada, procedimento que 
também será analisado pelo órgão.

ORIENTAÇÃO
Oliveira aproveitou para orientar 

a população para que não adquira 
produtos sem rotulagem, de origem 
duvidosa, ou que não apresente a 
composição química do produto em 
exposição. “Recebemos algumas 
denúncias de que pessoas estão pro-
duzindo álcool em gel caseiro e comer-
cializando”, finaliza. Até o final da tarde 
de ontem nenhum estabelecimento 
notificado havia sido interditado.

ALÉM de notificar empresas, Procon orienta população para que não adquira produtos sem procedência
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Dívidas anistiadas
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) protocolou projeto 
de lei que prevê a anistia 
de dívidas de hospitais 
filantrópicos e possibilita 
que as unidades possam 
contribuir, de maneira 
efetiva, no combate ao 
coronavírus. De acordo com 
a proposta, para obter a 
anistia, os hospitais devem 
comprovar o aumento 
de 30% na capacidade 
dos leitos nos Centros de 
Terapia Intensiva em até 60 
dias. Além disso, precisam 
atestar a capacidade 
técnica para aumentar 
em 50% a média dos 
atendimentos médicos dos 
últimos 12 meses.

Sem cabimento
Criminosos divulgaram 
na internet telefone falso 
para quem procura exames 
residenciais para o covid-19. 
O paciente é abordado pelo 
whatsapp e, via aplicativo, 
agenda a visita. Quando a 
“equipe” chega ao local, 
anuncia um assalto. Esse foi o 
relato de uma das vítimas. O 
alerta foi feito pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein,

Calamidade pública
Para facilitar a liberação 
de recursos emergenciais 
no combate ao covid-19, 
a Câmara dos Deputados 
aprovou proposta do 
governo federal solicitou 
que reconhece o Estado de 
Calamidade Pública no País. O 
decreto deve ser votado pelo 
Senado, nesta sexta-feira.

Exportação proibida
O Senado deve analisar o 
projeto de lei que proíbe 
a exportação de produtos 
médicos e hospitalares 
essenciais ao combate à 
epidemia do coronavírus. 
O texto foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 

regime de urgência. De acordo 
com o projeto, a exportação 
fica proibida enquanto 
perdurar a emergência em 
saúde pública provocada pelo 
novo coronavírus.

Equipamentos
Diante da gravidade da 
situação de pandemia 
causada pela disseminação 
do coronavírus, o projeto 
apresentado ao Senado 
deve ser entendida como 
uma medida de prevenção e 
contenção do vírus. Entre os 
produtos listados constam 
equipamentos de proteção 
individual de uso na área 
de saúde, como luva de 
látex, luva nitrílica, avental 
impermeável, óculos de 
proteção, gorro, máscaras 
cirúrgicas e protetor 
facial, camas hospitalares, 
monitores e ventiladores 
pulmonares mecânicos.

Exemplo
A deputada Maria Victoria 
(PP) chamou a atenção dos 
deputados para as ações que 
devem ser tomadas neste 
período em que a pandemia 
do coronavírus se alastra pelo 
País: “Devemos dar o exemplo 
para a sociedade neste 
momento de calamidade 
pública, contribuindo 
para evitar ao máximo a 
propagação do vírus”, disse.

Cartilhas
Estudantes do ensino 
fundamental da rede pública 
de Foz do Iguaçu e das 
cidades da região oeste 
estão recebendo, a partir da 
segunda quinzena de março, 
a cartilha “Operação Fora 
Mosquito Aedes aegypti”. 
A ação é uma iniciativa da 
Itaipu Binacional, por meio 
da Divisão de Educação 
Ambiental, em parceria com o 
Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao 
Lago de Itaipu.  

Covid-19
descartado

O resultado dos exa-
mes do primeiro caso 
suspeito de coronavírus 
em Umuarama, anun-
ciado na última semana, 
deu negativo conforme 
anunciou no final da tarde 
desta quinta-feira (19), a 
secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini. 
Com isso, a cidade per-
manece até o momento 
sem registrar nenhum 
caso da Covid-19.

“A primeira pessoa 
que estava com suspeita 
de contaminação, uma 
mulher de 52 anos que 
esteve nos Estados Uni-
dos há poucas semanas, 
observou a recomenda-
ção de isolamento domici-
liar e foi monitorada pela 
secretaria. Agora pode 
voltar às suas ativida-
des, porém como todos 
nós deve observar os cui-
dados recomendados”, 
apontou a secretária.

A notícia trouxe um 
pouco de ânimo para o 
enfrentamento da situa-
ção. Nesta quinta-feira, o 
prefeito Celso Pozzobom 
decretou situação de 
emergência no município, 
com uma série de medi-
das preventivas a fim de 
evitar a disseminação do 
vírus (ver na página 10). 
“Teremos casos suspei-
tos e muitos serão des-
cartados. Mas o sucesso 
do combate a este mal 
vai depender também 

de a população tomar os 
cuidados necessários, 
recomendados pelos 
organismos de saúde, 
e os principais são evi-
tar aglomerações, ficar 
o maior tempo possível 
em casa e reforçar os 
cuidados com a higiene 
das mãos, das casas e 
não compartilhar objetos 
pessoais”, reforçou a 
secretária Cecília Cividini.

A recomendação à 
população é reforçar os 
cuidados preventivos 
e, em caso de sinto-
mas leves – como de 
uma gripe –, perma -
necer em isolamento 
domiciliar. Apenas se 
o quadro se agravar é 
que devem procurar as 
unidades de saúde.

Em caso de dúvidas a 
população deve procurar 
fontes confiáveis como a 
Secretaria Municipal da 
Saúde (R. Ministro Oli-
veira Salazar, 4253, fone 
3639-1900), o site do 
Ministério da Saúde pelo 
endereço saúde.gov.br ou 
da Secretaria de Estado 
da Saúde pelo endereço 
eletrônico saúde.pr.gov.
br, bem como profissio-
nais de saúde de con-
fiança. “A situação pode 
se complicar se houver 
pânico. Devemos tomar 
muito cuidado com as 
informações que com-
partilhamos”, orientou a 
secretária Cecília Cividini.
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Paraná tem mais nove casos 
confirmados de coronavírus

A Secretaria da Saúde do Paraná 
confirmou em boletim emitido 
ontem (quinta-feira, 19) mais nove 
casos de novo coronavírus, todos 
em Curitiba. São cinco mulheres e 
quatro homens com idades entre 
22 e 81 anos, que estiveram em 
São Paulo, Itália e Espanha.

Agora são 23 casos confirmados 
no Paraná. Além disso, a Secretaria 
da Saúde tem atualmente 146 casos 
em investigação e 122 descartados 
no Estado, totalizando 291 notifica-
ções. No informe da quinta-feira, os 
municípios de Guaratuba, Paranaguá, 
Renascença, Arapongas, Faxinal e 
Toledo, aparecem na lista dos locais 
com casos suspeitos da doença.

Outros quatro casos possíveis 
poderão ser confirmados em Curi-
tiba. Os pacientes realizaram os tes-
tes em laboratórios privados ainda 

Boletim
De acordo com a Secretaria da Saúde, o sistema do Ministério da Saúde 

utilizado para atualização de casos segue instável durante essa semana. 
Sem acesso ao sistema, a secretaria estadual não tem como descartar 

novos casos, tampouco analisar e indicar em quais municípios estão locali-
zados os novos suspeitos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e por 

secretarias municipais podem ser divergentes.

Decreto estadual agiliza adoção de medidas contra o coronavírus
Um decreto assinado ontem (19) 

pelo governador Ratinho Jr vai faci-
litar a obtenção de recursos para o 
enfrentamento ao coronavírus no 
Paraná. A medida permite ao Estado 
dar uma resposta mais rápida para 
a mobilização dos órgãos estaduais 
nas ações de combate à doença.

Pelo decreto, ficam dispensadas 
as licitações para os contratos de 
aquisição de bens necessários às 
atividades de resposta, de prestação 
de serviço e de obras relacionadas 
à reabilitação do cenário. Os contra-
tos precisam ser concluídos em um 
prazo de 180 dias a partir da publi-
cação do decreto.

“É importante que nos mantenha-
mos tranquilos para enfrentar esse 
desafio do coronavírus no Paraná. 
Adotamos essa medida para poder-
mos agir com a rapidez necessária”, 
disse Ratinho Jr. “Dessa forma, con-
seguiremos ter acesso facilitado a 
recursos para investir na saúde e em 

Gestão
Na quarta-feira (18), o governador assinou quatro decretos para o enfrenta-

mento da epidemia, incluindo um que institui o Comitê de Gestão de Crise para o 
Covid-19, que vai definir um plano de ação, prevenção e contingência em resposta 
à pandemia. O comitê vai sugerir as medidas de saúde necessárias para a preven-

ção, controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.

não habilitados pelo Laboratório Cen-
tral do Estado (Lacen/PR).

CASOS NA REGIÃO
Em Umuarama, segundo o bole-

tim lançado pela Secretaria de Saúde 
do estado do Paraná, o quadro do 
coronavírus continua estável, com 
apenas um caso suspeito. Nos 
dados repassados pela Sesa, na 
região da 12ª regional de Saúde, 
apenas os municípios de Umuarama 
e de Altônia aparecem com um caso 
suspeito em cada um.

Na região da 13ª RS, Cianorte 
aparece com 2 casos confirmados 
para Covid-19, um caso descartado e 
um caso suspeito sob investigação.

LABORATÓRIOS
A Secretaria da Saúde informa 

que atualmente o Paraná possui 
dois laboratórios privados habilita-
dos para testagem de coronavírus. 
Os profissionais do Lacen seguem 
em contato com demais unidades 
a fim de habilitá-las para agilizar o 
processo de confirmação de casos.

outras áreas de atenção”, afirmou.
O dispositivo adotado pelo 

Governo, de usar um decreto de situa-
ção de emergência, facilita a adoção 
dessas medidas sem ferir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O documento 

também autoriza a mobilização de 
todos os órgãos e entidades estaduais 
para atuarem sob a coordenação da 
Governadoria nas ações de resposta 
e reabilitação do cenário após o fim 
do período mais crítico.

O decreto dispensa licitações para os contratos de aquisição de bens, de prestação de serviço e de obras 
relacionadas à reabilitação

AEN
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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

Unipar celebra a data com serviços à comunidade
MÊS DA MULHER

Em parceria, Administração e Estética 
e Cosmética realizaram homenagem 

às alunas. Todas foram agraciadas 
com serviços e uma lembrancinha 

produzida por acadêmicas de Estética 
e Cosmética. As futuras esteticistas 

orientaram as futuras administradoras 
sobre cuidados que devem ser 

priorizados para mantermos a beleza 
e o bem-estar em dia.

Na Unipar 

Todos os anos, a Universidade Paranaense 
faz parceria com a Sociedade Rural para 
levar serviços educativos aos visitantes 
da Expo-Umuarama. Com este objetivo, 
no sábado, 14, atuou no 18º Encontro da 
Mulher Trabalhadora Rural, evento que 
fez parte da programação. O Encontro, 
que debateu durante todo o dia vários 
assuntos do cotidiano das trabalhadoras 
rurais, reuniu mulheres dos municípios das 
regiões de Umuarama e Cianorte. A Unipar 
prestou vários serviços. Participaram cinco 
cursos de graduação: Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia Agronômica, 
Estética e Cosmética e Medicina Veterinária. 

Na Expô

Tarde de sábado: 
equipes da Unipar 
fizeram cerca de mil 
atendimentos

Noite de beleza: momentos de 
troca de informação e gentilezas
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Agronegócio é responsável 
por 33,9% do PIB paranaense

O agronegócio é responsável por 
33,9% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Paraná, valor que, em 2017, che-
gou a R$ 142,2 bilhões. Os estudos 
foram feitos pelo Ipardes (Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes.

O PIB é a soma de todas as rique-
zas produzidas em um determinado 
período, e agronegócio é um termo 
derivado de agribusiness, inventado 
por professores da Universidade de 
Harvard em 1957. Ele engloba todas 
as operações de produção de insumos 
e bens de capital usados no campo, 
a atividade agropecuária propriamente 
dita nas propriedades rurais, e os 
serviços de armazenagem, processa-
mento e distribuição dos produtos e 
derivados (alimentos, bebidas, fibras, 
energia renovável, papel etc.).

“Empiricamente já se tinha a 
convicção de que o agronegócio tem 
grande importância para a economia 
do Estado do Paraná”, disse o secre-
tário estadual da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara. “Agora 
temos esse trabalho do Ipardes para 
comprovar que de cada R$ 100 gera-
dos no Estado a cada ano, R$ 33,90 
tem a ver com o agronegócio”.

No Brasil, nesse mesmo ano, o 
agronegócio teve par ticipação de 
21,4% no total de todos os bens e ser-
viços produzidos, segundo cálculo do 
Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), o 
que realça a força do agro paranaense.

FOMENTO
Esta é a primeira vez que o Ipar-

des faz um estudo com a amplitude 
do realizado agora. Os técnicos leva-
ram em conta dados existentes sobre 
a produção estadual entre os anos de 
2012 e 2017. Entre as constatações 
está a de que o percentual se manteve 
mais ou menos estável durante todo 
esse período. Em 2012, o agronegócio 
representava 31,95% do PIB.

Para o secretário estadual do Pla-
nejamento e Projetos Estruturantes, 

Método
O aperfeiçoamento no processo de cálculo é atribuído ao uso da Matriz Insumo-Pro-

duto (MIP), desenvolvida pelo Ipardes. A construção do método foi viabilizada, entre outras 
fontes de informação, pelas bases de dados da nota fiscal eletrônica, gerenciadas pela 

Secretaria de Estado da Fazenda. Além disso, foram utilizados dados do Departamento de 
Economia Rural (Deral), órgão da Secretaria de Estado da Agricultura; do IBGE e da Secreta-
ria de Comércio Exterior. “É um método inovador para a elaboração desse importante ins-

trumento de planejamento econômico, que é a Matriz Insumo-Produto”, disse o presidente 
do Ipardes, Carlos Gomes Pessoa. Os pesquisadores do Ipardes Janielly Amorim de Oliveira, 

Ricardo Kureski e Mari Aparecida dos Santos, com a coordenação do diretor de Pesquisa, 
Julio Takeshi Suzuki Junior, assinam o trabalho sobre o PIB do agronegócio paranaense. Para 

o estudo, a equipe levou em conta vários estudos feitos no País e diversificou a utilização 
da Matriz Insumo-Produto, possibilitando a identificação de todas as atividades interligadas 
na cadeia produtiva do agronegócio. Ao acrescentar ao trabalho, de forma pioneira, as infor-

mações de notas fiscais eletrônicas, os autores possibilitaram a visualização de 42 ativida-
des e 99 produtos. O Ipardes pretende aprofundar os estudos abrangendo no futuro, por 

exemplo, cálculos dos multiplicadores de emprego e renda.

Dados
Em 2017, de acordo com a pesquisa Produção Agrícola Municipal feita pelo IBGE, 

o Paraná tinha 10,7 milhões de hectares destinados à produção de lavouras. Também 
segundo dados do IBGE, havia 1,5 milhão de hectares com floresta plantada e a área 
de pastagem ocupava 3,8 milhões de hectares. Entre os principais produtos agrícolas 
paranaenses estão a soja, que teve grande crescimento no período estudado, milho e 
trigo. No setor pecuário, os destaques são para a avicultura e suinocultura. Já o setor 
de silvicultura também teve grande expansão no período, contribuindo para aumento 

do Produto Interno Bruto do agronegócio.

Valdemar Bernardo Jorge, o percentual 
justifica a dedicação do governo esta-
dual no fomento de inovações e incen-
tivos a toda a cadeia produtiva – agroin-
dústrias, cooperativas, produtores rurais 
e ecossistemas de tecnologia.

“O governo quer aumentar a eficiên-
cia e a produtividade no campo, com a 
gestão profissional das propriedades 

rurais, novas técnicas de produção, 
manejo e de operação, além de gera-
ção de informações relevantes em 
tempo real”, afirmou Jorge. “Novos 
conhecimentos, tecnologias e pes-
quisa são peças-chaves do desenvol-
vimento, e esta nova dinâmica do agro-
negócio já se reflete positivamente no 
setor produtivo”, acrescentou.

TÉCNICOS levaram em conta dados existentes sobre a produção estadual entre os anos de 2012 e 2017

JAELSON LUCAS/AEN
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Cisa-Amerios cancela consultas e 
cirurgias por tempo indeterminado

Em reunião com secretários de 
saúde de todos os 19 municípios 
que integram o Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde – Cisa-Amerios 12ª 
Regional de Saúde, no início da tarde 
da quinta-feira (19), ficou decidido o 
cancelamento de todas as consultas, 
cirurgias e procedimentos eletivos 
agendados, bem como o bloqueio 
do agendamento de novos serviços, 
a partir de hoje (sexta-feira, 20). A 
medida é para prevenir a proliferação 
do novo coronavírus – COVID-19.

“Se as medidas preventivas não 
forem tomadas corremos o risco de 
chegar, em poucos dias, a mesma 
situação que está vivendo a Itália, 
por exemplo”, disse o presidente do 
Cisa-Amerios, prefeito de Alto Piquiri, 
Luis Carlos Borges Cardoso.

A secretária de Saúde de Umua-
rama, Cecília Cividini também partici-
pou da reunião. Segundo ela, a crise 
do coronavírus é mundial e a união 
de todos os esforços é fundamental 
para conter o avanço da doença.

Cardoso reiterou que o cancela-
mento dos atendimentos no Cisa-A-
merios é imprescindível. “A maioria 
dos nossos pacientes é de idosos, 
pessoas com necessidades espe-
ciais e portadores de doenças crô-
nicas. Manter o funcionamento seria 
um grande risco aos nossos pacien-
tes e profissionais”, destacou.

Segundo ele, assim que passar 
o momento de crise, as consultas, 
cirurgias e procedimentos que esta-
vam agendados previamente serão 
remarcados em caráter prioritário e 
o agendamento liberado.

MUDANÇAS
O Serviço de Atenção Farmacêu-

tica do Cisa-Amerios, que fornece 
medicamentos para Aids, Tubercu-
lose, Hanseníase e Hepatites para 
pacientes dos municípios consor-
ciados e também para Umuarama, 
irá dispensar medicamentos para 
o período de dois meses, para 

Plano de Contingência
Foi recomendado que cada município crie seu Plano de Contingência, de acordo 

com a realidade de cada um e que reforcem o fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs para todos os trabalhadores da área da saúde e outras 

áreas prioritárias que não podem deixar de funcionar.

que não haja a necessidade do 
paciente sair de casa.

As atividades e atendimentos no 
CAPS-AD – Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas, como 
consultas médicas, atividades de 
ressocialização e grupos de tera-
pia, também foram suspensas 
durante a crise do Coronavírus. 
Uma equipe trabalhará em regime 
de plantão para atender somente 
casos de urgência ou emergência.

Todas as consultas e procedi-
mentos agendados para o CEO – 
Centro de Especialidades Odonto-
lógicas também ficam suspensos, 
a par tir de sexta-feira, bem como 
o agendamento de novos procedi-
mentos.  Haverá uma equipe de 
plantão para o atendimento de 
situações emergenciais.

O ambulatório de feridas funcio-
nará de maneira remota, prestando 
atendimento presencial apenas para 

os casos graves.
O ambulatório de or topedia irá 

atender apenas pacientes com 
retorno pós-operatório já agen-
dado. Os atendimentos serão indi-
vidualizados para evitar aglomera-
ção. Novas consultas, cirurgias e 
procedimentos ficam bloqueados 
a par tir de sexta-feira.

Os serviços de Raio-X, Ultras-
som, bem como exames laborato-
riais e de imagem especializados 
realizados no Cisa-Amerios ou em 
clínicas credenciadas já agendados 
serão cancelados e novos agenda-
mentos estão bloqueados.

Os ser viços internos, como 
manutenção e limpeza funcionarão 
em regime de escala. O setor admi-
nistrativo do Cisa-Amerios também 
irá funcionar em regime de escala, 
ficando bloqueado o credenciamento 
de novas clínicas e profissionais, por 
tempo indeterminado.

A medida foi tomada para prevenir a proliferação do novo coronavírus

ROSI RODRIGUES/CISA
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Aciu suspende 
atendimento
Nos últimos dias, a 

Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu) 
tem recebido uma infini-
dade de pedidos para que 
inter fira de maneira inci-
siva no sentido de suscitar 
o fechamento do comércio, 
a exemplo do que já ocorre 
em diversos municípios.

Cabe ressaltar, entre-
tanto, que nenhuma enti-
dade representativa possui 
poder de decreto. Tal atribui-
ção cabe tão somente ao 
Poder Executivo, a partir da 
delimitação de uma situa-
ção de emergência. A pre-
feitura antecipou que não 
deve interferir na questão.

A Aciu, por sua vez, 
entende que a situação é 
de extrema relevância para 
a coletividade, e sugere 
que os empresários, de 
livre arbítrio, considerem 
fortemente suspender por 
algum tempo as atividades, 
levando em conta a pre-
mente necessidade de redu-
zir a circulação de pessoas.

Ela própria, Aciu, ado-
tou tal postura, e a par-
tir de segunda (23), por 
tempo indeterminado, não 
prestará atendimento pre-
sencial ao público. 

“O momento é de 

priorizar a saúde das pes-
soas”, lembra o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz. Tal é o 
entendimento da entidade, 
que não tem medido esfor-
ços junto ao poder público 
e sociedade organizada 
para instruir positivamente 
em todos os aspectos refe-
rentes ao Covid-19.

O comunicado sobre 
a paralização do atendi-
mento ao público foi feito 
ontem (19) pela manhã. 
O  a tend imen to  se rá 
online, pelo site da enti-
dade aciupr.com.br e tam-
bém pelos telefones (44) 
3621-6700/98422-1493.

“Ponderando sobre os 
recentes eventos de ordem 
mundial envolvendo a pan-
demia de Covid-19, a partir 
de resoluções responsáveis 
de todas as estâncias gover-
namentais, também a Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama 
(Aciu), achou por bem aderir 
à forma de prevenção mais 
disseminada, qual seja, 
suspender temporariamente 
o atendimento presencial. 
Estaremos à disposição, a 
par tir de segunda (23), 
de modo online e também 
pelos telefones”, comu-
nica o presidente.

Ofício ao Executivo
A Aciu encaminhou ontem à tarde, um ofício à 

Prefeitura Municipal de Umuarama sugerindo que 
a suspensão temporária das atividades comerciais 

integre o pacote de medidas anunciado pelo prefeito 
Celso Pozzobom por ocasião de um decreto focado no 

enfrentamento ao Covid-19. Outra sugestão da Associa-
ção Comercial, Industrial e Agrícola é tentar restringir 
o transporte gratuito de idosos nos ônibus da Viação 

Umuarama, levando em conta se tratar de um grupo de 
risco. Segundo levantamento, cerca de 2,8 mil utilizam o 

transporte diariamente, um fluxo considerável.

Panelaço de Dória
No dia seguinte ao panelaço 
contra o presidente Jair Bolsonaro, 
que soou como alarme à equipe 
palaciana, numa estratégia política, o 
governador de São Paulo, João Dória 
(PSDB), lançou um pacote de medidas 
para segurar a economia do Estado e 
se posicionou, naturalmente, como 
maior contraponto eleitoral ao chefe 
da nação com vistas para 2022. Alvo 
de críticas pelo perfil propagandista, 
Dória mudou o tom. Mandou fechar 
shoppings, pediu para manter 
aeroportos abertos por serviços 
essenciais, e agradou ao mercado ao 
lançar ações que vão de adiamento 
de cobranças em protestos a 
estímulos ao comércio.

Contraponto 
Os elogios de João Dória, de 
Rodrigo Maia e de Dias Toffoli (STF) 
à imprensa não foram trato. Mas 
saíram como provocação direta a 
Bolsonaro, que ataca a mídia. 

Baixa imperial
Os príncipes Dom Antonio, Dom 
Francisco e Dom Alberto de Orleans 
e Bragança, da família imperial, 
testaram positivo para coronavírus 
e estão em tratamento. Isolados.

Ei, ei!
Pegos de surpresa pela Febraban, 
os cinco maiores bancos buscam 
soluções para evitar fila na porta 
para adiamento da cobrança 
de empréstimos por 60 dias. A 
tecnologia do BB, por exemplo, 
corre para atualizar o app a fim de 
oferecer o serviço online.

Corona & BPC
O Governo luta para manter o 
veto do presidente ao aumento 
do Benefício de Prestação 
Continuada, que vai custar R$ 20 
bilhões a mais. Chegou a recorrer 
a uma liminar do ministro Bruno 
Dantas, do TCU (surpresa!), 
que suspendeu a votação do 
Congresso (o STF deve derrubar). 
Mas esse dinheiro é crucial para 
movimentar a economia nas 
classes C e D. Deveria até compor 
o pacote de emergência do 
ministro Paulo Guedes. 

Proporção fatal 
A conta na Regra de 3: Na China, 
foco da pandemia, o coronavírus 
matou 0,0002% da população em 
dois meses. Na Itália, matou 0,005% 
da população em 15 dias. 

Virose digital
Termo desconhecido na busca do 
Google até início de janeiro, o covid-
19 já tinha 5,7 bilhões de citações 
até ontem à noite. Surpresos? 
“Coronavírus” tem 6,25 bilhões. 

MERCADO

Fila
O comércio de produtos importados 
vai sentir. Os estivadores paralisaram 
na quarta-feira suas atividades no 
Porto de Santos, maior porta de 
entrada dos produtos.

Nas altura$
Efeito do dólar acima de R$ 5 na 
praça: Um brasiliense abriu o cofre 
para salvar as contas do mês, e ficou 
com as “verdinhas” na carteira. 
Nenhuma casa de câmbio quer 
comprar a moeda. Pior: o comércio 
não aceita pagamento em dólar. 

Seu sinal
Não é de hoje que as teles tratam 
o consumidor como se fizessem 
um favor. Protegidas por lei (que 
ajudaram a forjar no Congresso), 
cobram caro o plano de internet e 
dados, mas podem entregar até 80% 
do sinal, embora você pague 100% 
do pacote. Sabia disso?

Ambulantes S.A.
O Rio de Janeiro está largado aos 
camelôs, comentou um carioca leitor. 
Não é de hoje, a despeito de fiscalização 
pontual. Mas piorou bem. Em 2003, 
este repórter decidiu andar por toda a 
extensão da Av. Rio Branco. Contou 440 
camelôs dos dois lados da calçada. 

Te cuida, balcão
A Drogasil, cuja turma do balcão 
(em Brasília) reclama da ausência de 
máscaras para atender, informa que 
“uso individual é medida fundamental 
a partir do momento em que passar 
a ocorrer transmissão comunitária” 
Hein?! Avisa que analisa diariamente 
cada uma das 354 lojas no País.

Ponto Final 
Desgraça pouca é bobagem. Nasa 
ainda descobre asteroide de 4,5 km 
de diâmetro em direção à Terra. Mas 
jura que não colide.
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Prefeito decreta fechamento 
do comércio em Umuarama

Em entrevista coletiva ao final 
da tarde de ontem, o prefeito 
de Umuarama Celso Pozzobom 
divulgou a elaboração de três 
decretos que estarão na manhã 
de hoje em Diário Oficial do 
Município, constando a respeito 
de determinações no combate 
ao coronavírus. Em uma trans-
missão ao vivo, falou sobre as 
regras e recomendações durante 
o período de isolamento social.

Em princípio, foi decretada 
situação de emergência em 
Umuarama, medida mais impor-
tante para que as demais deci-
sões pudessem vir a ser toma-
das, entre elas, o fechamento 
do comércio por um período de 
7 dias – começando a contar de 
hoje (sexta-feira, 20). As exce-
ções são os hospitais, mercados 
e supermercados, farmácias, 
postos de combustíveis, distribui-
doras de água e gás e empresas 
de serviços funerários (conside-
rados essenciais).

Estão suspensos também 
eventos públicos não essenciais 
e fechados espaços que gerem 
aglomeração de público, como tea-
tros, bibliotecas e praças esporti-
vas. A Prefeitura recomenda que 
sempre que possível sejam man-
tidas reuniões vir tuais.

Na Prefeitura, alguns ser vi-
ços essenciais serão mantidos 
e alguns acontecerão apenas 
mediante agendamento prévio 
ou de forma remota.

O prefeito ainda recomendou 
que a população evite viagens, 
principalmente em meios de trans-
porte coletivos.

Foi proibida a gratuidade do 
transpor te nos ônibus da linha 

Saúde
O decreto 065/2020 por exemplo, estabelece medidas para enfrentamento 

de emergência em decorrência da infecção humana do Covid-19 de forma a 
agilizar a identificação, o isolamento e o tratamento dos pacientes precoce-

mente. Entre as determinações está o combate à desinformação, organização de 
respostas assistenciais para garantir o atendimento na rede de saúde. Na secre-
taria para fins de contenção, transmissão e detecção e tratamento do Covid-19, 
o prefeito determinou a suspensão de férias e licenciamento dos funcionários 
da saúde, bem como a convocação dos profissionais da área e a ampliação do 

atendimento aos sábados, domingos e feriados.

urbana de pessoas com idade 
acima dos 60 anos. A intenção 
é resguardar a saúde dos ido-
sos, que estão entre o público 
mais sensível ao Covid-19. 
Eventos que possam causar 
aglomeração estão suspensos, 
incluindo as feiras do produtor 
e o Faisca. Foi autorizada a 
comercialização dos produtos 
mediante entrega em domicílio.

O prefeito lembrou que os 
decretos poderão ser alte-
rados se forem encontradas 
novidades que possam levar à 

alterações no cenário atual do 
coronavírus e disse que medi-
das serão adotadas para evitar 
que as pessoas estoquem pro-
dutos e alimentos, o que geral 
a falta destes itens as pratelei-
ras dos mercados. Ainda pediu 
conscientização à população e 
que não entrem em pânico.

Nos decretos também foram 
apresentadas normativas toma-
das na rede municipal de ensino 
(entre elas a suspensão das 
aulas desde ontem) e sobre o 
setor de Saúde no Município.

PREFEITO decretou fechamento do comércio e alterações na saúde e educação para o enfrentamento 
da doença

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Operação Déjà Vu prende acusados 
de matar adolescente em Mariluz
A Polícia Civil de Umuarama 

deflagrou na manhã de ontem 
(quinta-feira, 19) a Operação Déjà 
Vu, desencadeada em Mariluz 
(38 quilômetros de Umuarama). 
Durante a ação policial, foram pre-
sos dois acusados de homicídio 
e um traficante durante a ação. A 
operação teve início na madrugada.

O homicídio que vinha sendo 
investigado pela polícia ocorreu no 
dia 15 de fevereiro, por volta das 
22h20, na avenida Coronel Galdino 
de Almeida, em um bar em Mariluz. 
Na ocasião o adolescente de 17 
anos, Willian Silva dos Santos, foi 
executado com diversos disparos 
de arma de fogo por dois crimino-
sos. O motivo, segundo apurado 
nas investigações, é que um dos 
autores do homicídio foi alvejado 
por disparos de arma de fogo dias 
antes. Diante disso, suspeitando 
que Santos tivesse atirado, o acu-
sado decidiu se vingar e executou 
a vítima. De acordo com a Polí-
cia Civil, o crime possui relação 
com a disputa pelo tráfico de 
drogas na cidade.

Durante a operação foram cum-
pridos oito mandados de busca e 
apreensão e dois mandados de 
prisão temporária em desfavor de 
M.H.L.D.O (19 anos) e D.F.M (18 
anos), ambos suspeitos de serem 
os executores do crime. Com o sus-
peito de 19 anos foram encontra-
das duas porções maconha, motivo 
pelo qual será lavrado Termo Cir-
cunstanciado por posso de drogas 
para consumo pessoal.

Em uma das residências visi-
tadas, foram encontradas cinco 
porções de cocaína, o que gerou 
a autuação em flagrante do pro-
prietário da residência, identi-
ficado como M.D.O (32 anos), 

pois conforme as investigações 
já indicavam que esse suspeito 
comercializa drogas na cidade.

Além disso, foram apreendidos 
aparelhos celulares que serão ana-
lisados para busca de novos ele-
mentos de informação para sub-
sidiar as investigações. Segundos 
dados da Delegacia de Polícia de 
Cruzeiro do Oeste, em 2019 foram 
registrados cinco homicídios dolo-
sos consumados e cinco homicí-
dios dolosos tentados.

Em nota, a PC disse que “tra-
tam-se de números extremamente 
elevados para uma população de 
pouco mais de 10 mil habitantes”. 
A operação contou com a partici-
pação de 45 policiais civis, 15 
viaturas e uma aeronave. Foram 
empregados efetivos policiais das 
Subdivisões Policiais de Umua-
rama, Paranavaí, Campo Mourão, 
Cianorte, DENARC de Maringá e do 
Grupamento de Operações Aéreas 
da Polícia Civil (GOA)

DURANTE a operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão 
temporária

DIVULGAÇÃO

PMs de Umuarama prenderam 
dois homens de 35 e 40 anos no 
Parque Dom Pedro II, acusados 
de tráfico de drogas, na noite da 
quarta-feira (18). Uma equipe do 
Canil fazia patrulhamento pela rua 
Sagrada Família quando avistou os 
suspeitos, que tentaram fugir, mas 
foram abordados e revistados. Com 
a dupla, pacotes de skunk foram 
encontrados, além da quantia de 
R$ 382 em dinheiro. Em outro 
endereço, mais drogas foram encon-
tradas e R$ 267 em espécie. Um 
dos detidos era monitorado por 
tornozeleira eletrônica.
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Prefeituras de municípios da re-
gião noroeste decretaram estado 
de emergência e deram início aos 
planos de contingenciamento e com-
bate ao Covid-19 (novo coronavírus). 
A medida mais extrema foi decretar 
o fechamento do comércio. A prefei-
tura Helena Bertoco, de Cruzeiro do 
Oeste tomou a decisão ontem e, de-
cretou que a partir de hoje (20), os 
estabelecimentos municipais devem 
permanecer fechados. 

Cultos, missas e celebrações 
religiosas em igrejas também es-
tão suspensas.

Não é uma determinação, mas tra-
ta-se de uma recomendação feita pela 
prefeita, divulgada na manhã de on-
tem (quinta-feira, 19), depois de uma 
reunião com lideranças religiosas, re-
presentantes do 7° Batalhão da Polí-
cia Militar, com o vice presidente da 
Câmara e Presidente da Associação 
Comercial, onde foram discutidas nor-
mas de prevenção à doença.

Segundo a prefeita a recomen-
dação foi feita diante da pande-
mia que ameaça à saúde geral da 
população brasileira e, mediante 
aos exemplos de outros municí-
pios. A intenção é impedir a gera-

Prefeituras decretam emergência e fecham comércio no noroeste

Altônia tem cinco casos suspeitos e prefeito 
quer população em casa

Paranavaí também toma medidas para 
diminuir aglomerações

Prefeito de Pérola usa redes sociais e decreta 
fechamento do comércio

O prefeito Darlan Scalco, tam-
bém presidente da AMP (Associa-
ção dos Municípios do Paraná) 
utilizou as redes sociais para fa-
zer um pronunciamento na quar-
ta-feira (18), onde informou ter 
decretado o fechamento de todo o 
comércio e das indústrias do mu-
nicípio a par tir da segunda-feira 
(23). A medida visa fazer com que 
as pessoas fiquem em casa. Dar-
lan explica que apenas mercados, 
farmácias, postos de combustí-
veis, clínicas e o hospital perma-
necerão aber tos. O fechamento 
do comércio e das fábricas deve 
começar na segunda-feira (23). 
Darlan também diz que as aulas 
da rede municipal de ensino pa-
ram nesta sexta-feira (20).

Darlan também se desculpa 

O prefeito de Paranavaí publicou 
na última quarta-feira (18) o Decre-
to Municipal que decidiu e recomen-
dou ações de combate ao Covid-19. 
A 1ª reunião do Comitê de Opera-
ção de Emergência (COE), na terça-
-feira (dia 17), definiu as medidas 
a serem tomadas como forma de 
prevenção a transmissão do vírus.

O Gabinete de Crise Municipal 
será composto por entidades da 
sociedade civil organizada, repre-
sentantes dos Poderes e do Minis-
tério Público, que se reunirá a cada 
48 horas, a fim de deliberar sobre 
a situação de pandemia. 

O descumprimento das determi-
nações poderá ser interpretado como 
crime de desobediência (Art. 330, 
Código Penal) ou ainda crime contra 
a saúde pública (Art. 268, Código 
Penal), cabendo multas e demais 
sanções administrativas cabíveis. O 
documento vale pelos próximos 15 
dias, podendo ser prorrogado.

Todos os estabelecimentos co-
merciais, empresariais e escritó-
rios de profissionais liberais deve-
rão suspender integralmente suas 
atividades a partir de hoje (20). Es-
tão fora da regra hospitais, farmá-
cias, dentistas, veterinários e suas 

respectivas clínicas, serviços de 
distribuição de água envazada e 
gás de cozinha (GLP), supermer-
cados, minimercados, açougues, 
mercearias, postos de combustí-
vel (venda exclusiva de combustí-
vel), e o serviço de entrega domi-
ciliar dos segmentos permitidos 
conforme acima. Permite, em ca-
ráter excepcional, a venda de ali-
mentos por restaurantes, lancho-
netes, padarias, panificadoras e 
ambulantes com retirada no local 
ou entrega (delivery), desde que o 
produto não seja consumido e/ou 
servido no estabelecimento.

com os demais 
prefeitos que par-
ticiparam da reu-
nião na Amerios, 
realizada na última 
terça-feira (17), 
por não seguir com 
o que foi acordado 
no encontro, mas 
afirma ter visto a 
necessidade que 
Pérola tem no mo-
mento. O prefeito 
afirma que Péro-
la está com 4 ca-
sos de pessoas 
com suspeita de 
coronavírus e que 
todos estão em 
isolamento. “Espero que todos en-
tendam, é uma questão de espe-

ção da aglomeração de pessoas, 
fator que torna o ambiente propí-
cio ao contágio do covid-19.

“A medida é uma forma de blindar 
a cidade e os cidadãos para que não 
sejam expostos à epidemia que tem 
assolado países desenvolvidos cau-
sando uma quantidade de mortes 
alarmante”, disse a prefeita, ressal-
tando que o fechamento do comér-
cio serve para manter as pessoas 
em casa. “Que cuidem das suas fa-
mílias, porque a melhor prevenção é 
o isolamento social”, encerra.

REUNIÕES
A prefeitura de Cruzeiro do Oeste 

também acompanhou a capacitação 

de profissionais da saúde para aten-
dimento no Call Center – COVID-19. 
O treinamento foi ontem (19), pela 
manhã no Centro Odontológico com 
os profissionais de saúde do muni-
cípio. Também foram discutidas con-
dutas técnicas que serão utilizadas 
tanto no atendimento pelo sistema 
Call Center quanto pelo presencial, 
em casos de pacientes apresenta-
rem os sintomas graves.

A Secretária de Saúde, Crega 
Oliveira, pediu o engajamento e 
sensibilidade dos profissionais de 
saúde para o atendimento neste 
momento tão delicado pelo qual 
passa nosso município.

Com cinco pessoas isoladas por 
suspeita de terem adquirido o vírus co-
vid-19, o município de Altônia (84 km 
de Umuarama) também tomou a deci-
são de fechar o comércio. A medida 
foi tomada depois de uma reunião en-
tre membros da prefeitura, sociedade 
civil e Promotoria de Justiça. Durante 
uma semana as lojas ficarão com as 
portas baixadas. Um decreto munici-
pal do prefeito Claudemir Gervasone 
oficializou a decisão.

Uma mulher que esteve no Para-
guai recentemente está em isola-
mento domiciliar, bem como quatro 

pessoas de sua família. Não há ne-
nhum caso confirmado na cidade.

PREFEITO Claudemir Gervasone oficializou a decisão de fechar o comércio em Altônia

Claudemir Caetano/Prefeitura de Altônia

PREFEITA Helena Bertoco se reuniu com autoridades a fim de soluções para amenizar o problema

ASSESSORIA

SCALCO contrariou a decisão tomada em reunião na 
Amerios e disse estar pensando na saúde da população

DIVULGAÇÃO

rança da gente contornar toda essa 
situação”, afirma.
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A medida mais extrema foi decretar 
o fechamento do comércio. A prefei-
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tem (quinta-feira, 19), depois de uma 
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presentantes do 7° Batalhão da Polí-
cia Militar, com o vice presidente da 
Câmara e Presidente da Associação 
Comercial, onde foram discutidas nor-
mas de prevenção à doença.
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utilizou as redes sociais para fa-
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farmácias, postos de combustí-
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do comércio e das fábricas deve 
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ção de Emergência (COE), na terça-
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a serem tomadas como forma de 
prevenção a transmissão do vírus.
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sentantes dos Poderes e do Minis-
tério Público, que se reunirá a cada 
48 horas, a fim de deliberar sobre 
a situação de pandemia. 
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nações poderá ser interpretado como 
crime de desobediência (Art. 330, 
Código Penal) ou ainda crime contra 
a saúde pública (Art. 268, Código 
Penal), cabendo multas e demais 
sanções administrativas cabíveis. O 
documento vale pelos próximos 15 
dias, podendo ser prorrogado.

Todos os estabelecimentos co-
merciais, empresariais e escritó-
rios de profissionais liberais deve-
rão suspender integralmente suas 
atividades a partir de hoje (20). Es-
tão fora da regra hospitais, farmá-
cias, dentistas, veterinários e suas 

respectivas clínicas, serviços de 
distribuição de água envazada e 
gás de cozinha (GLP), supermer-
cados, minimercados, açougues, 
mercearias, postos de combustí-
vel (venda exclusiva de combustí-
vel), e o serviço de entrega domi-
ciliar dos segmentos permitidos 
conforme acima. Permite, em ca-
ráter excepcional, a venda de ali-
mentos por restaurantes, lancho-
netes, padarias, panificadoras e 
ambulantes com retirada no local 
ou entrega (delivery), desde que o 
produto não seja consumido e/ou 
servido no estabelecimento.

com os demais 
prefeitos que par-
ticiparam da reu-
nião na Amerios, 
realizada na última 
terça-feira (17), 
por não seguir com 
o que foi acordado 
no encontro, mas 
afirma ter visto a 
necessidade que 
Pérola tem no mo-
mento. O prefeito 
afirma que Péro-
la está com 4 ca-
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com suspeita de 
coronavírus e que 
todos estão em 
isolamento. “Espero que todos en-
tendam, é uma questão de espe-

ção da aglomeração de pessoas, 
fator que torna o ambiente propí-
cio ao contágio do covid-19.

“A medida é uma forma de blindar 
a cidade e os cidadãos para que não 
sejam expostos à epidemia que tem 
assolado países desenvolvidos cau-
sando uma quantidade de mortes 
alarmante”, disse a prefeita, ressal-
tando que o fechamento do comér-
cio serve para manter as pessoas 
em casa. “Que cuidem das suas fa-
mílias, porque a melhor prevenção é 
o isolamento social”, encerra.
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manhã no Centro Odontológico com 
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cípio. Também foram discutidas con-
dutas técnicas que serão utilizadas 
tanto no atendimento pelo sistema 
Call Center quanto pelo presencial, 
em casos de pacientes apresenta-
rem os sintomas graves.

A Secretária de Saúde, Crega 
Oliveira, pediu o engajamento e 
sensibilidade dos profissionais de 
saúde para o atendimento neste 
momento tão delicado pelo qual 
passa nosso município.

Com cinco pessoas isoladas por 
suspeita de terem adquirido o vírus co-
vid-19, o município de Altônia (84 km 
de Umuarama) também tomou a deci-
são de fechar o comércio. A medida 
foi tomada depois de uma reunião en-
tre membros da prefeitura, sociedade 
civil e Promotoria de Justiça. Durante 
uma semana as lojas ficarão com as 
portas baixadas. Um decreto munici-
pal do prefeito Claudemir Gervasone 
oficializou a decisão.

Uma mulher que esteve no Para-
guai recentemente está em isola-
mento domiciliar, bem como quatro 

pessoas de sua família. Não há ne-
nhum caso confirmado na cidade.
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CBF descarta alterações no 
calendário do futebol brasileiro

Em meio a pandemia do corona-
vírus, as competições nacionais no 
Brasil foram suspensas por tempo 
indeterminado, além da maioria 
dos estaduais e da Copa do Nor-
deste. Ainda que não se tenha uma 
previsão de volta destes torneios, 
a CBF descartou uma mudança no 
calendário do futebol nacional. De 
acordo com Walter Feldman, secre-
tário-geral da Confederação Brasi-
leira de Futebol, essa possibilidade 
não é considerada no momento. “O 
presidente Rogério Caboclo tem o 
costume de chamar os diretores, 
conversar com os clubes, tem 
uma relação boa com a Conmebol 
e Fifa. Ele diz uma frase pragmá-
tica: A mudança do calendário não 
pode ser objeto de uma oportuni-
dade, de uma circunstância, tem 
que ser de convicção. Não será por 
conta da crise que vamos mudá-lo 

Federação dos 
atletas
“Começamos um diálogo junto a 
Federação Nacional dos Atletas, con-
versamos com membros do Tribunal 
Superior do Trabalho, estamos com 
vários presidentes de clubes discu-
tindo os mecanismos entre clubes 
e atletas para darmos uma solução 
emergencial. Estamos amparados na 
legislação, buscando uma proposta 
coletiva para nos dar um tempo para 
nós compreendermos essa doença 
em termos de prazo para, talvez, 
algumas medidas trabalhistas sejam 
tomadas. O presidente Rogério 
Caboclo já encaminhou ofício para 
suspendermos os pagamentos do 
Pro Fut, que nesse momento seria 
um acréscimo de carga para esses 
clubes que estão vivenciando essa 
crise. Estamos trabalhando juntos 
para que sejam minorados os 
aspectos financeiros dessa crise”, 
finalizou Walter Feldman.

radicalmente”, afirmou Feldman. O 
dirigente, no entanto, não descar-
tou uma mudança no formato das 
competições nacionais.

“O diretor de competições 
Manoel Flores está absolutamente 
debruçado sobre essa questão 
com toda a sua equipe. Mas nós 
tomaremos as decisões em con-
selho técnico extraordinário para 
que CBF, federações e os clubes 
possam decidir novos formatos, 
eventualmente necessários, no 
calendário nacional”.

Feldman também falou sobre 
os problemas financeiras que a 
esta paralisação do futebol pode 
levar aos clubes. Para ele, todas 
as propostas devem ser coletivas. 

Mas uma delas já foi tomada 
pelo presidente da CBF Rogério 
Caboclo, que foi a suspensão dos 
pagamentos do Pro Fut.

Gustavo Maia é negociado 
com o Barcelona. O atacante 
disputou a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior no início deste 
ano e participou de sete jogos, 
marcando três gols. Pelo pro-
fissional, foi relacionado para a 
partida diante do Botafogo-SP 
neste Campeonato Paulista, 
quando o técnico Fernando 
Diniz poupou os jogadores 
por causa da disputa da Copa 
Libertadores. Quem revelou a 
negociação com o Barcelona 
foi o gerente de futebol do 
São Paulo, Alexandre Pássaro. 
“Vendemos uma opção de 
compra por cerca de R$ 5 
milhões do Gustavo Maia, que 
jogou a Copinha com a gente, 
para que o Barcelona possa 
comprar no meio do ano, 
caso queira, por mais um valor 
fixado, totalizando aí cerca 
de R$ 25 milhões”, afirmou 
o dirigente.

WALTER Feldman, secretário-geral da CBF, não 
descartou uma mudança no formato das competi-
ções nacionais

DIVULGAÇÃO
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Clubes decidem paralisar 
Superliga masculina de vôlei

As 24 equipes da Superliga 
de vôlei tiveram uma reunião via 
videoconferência com a Confede-
ração Brasileira de Voleibol (CBV) 
e decidiram rumos opostos para 
o andamento da competição. No 
feminino, os 12 times formaram 
maioria para encerrar o torneio 
agora, sem ter um campeão 
declarado. Já no masculino, as 
12 equipes optaram pela paralisa-
ção no momento e que a conversa 
será retomada em um mês.

“A CBV entende que a melhor 
decisão neste momento seria 
encerrar a competição, mas, 
como sempre, foi colocado em 
votação e por 10 a 3 venceu a 
opção de nos reunirmos nova-
mente daqui a um mês para 
debater o assunto mais uma vez. 
Enquanto isso, a Superliga Banco 
do Brasil masculina 19/20 segue 
paralisada”, disse Renato D´Avila, 

superintendente de competições 
quadra da CBV.

Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei 
Renata (SP) apresentaram a 
proposta aprovada e entre as 
equipes somente o EMS Taubaté 
Funvic e o Pacaembu/Ribeirão 
votaram contra, além da Comis-
são de Atletas, que também 
tem direito a voto. Essa decisão 
ocorre em um momento no qual 
clubes passam por dificuldades 
financeiras e alguns estão com 
salários atrasados.

LIGA FEMININA
No feminino, seis clubes e a 

Comissão de Atletas votaram pelo 
fim do campeonato, enquanto 
dois votos pediam a permanên-
cia da competição – Itambé/
Minas e Sesi Vôlei Bauru. Com a 
decisão final, o campeonato foi 
encerrado, respeitando a atual 
classificação, mas sem definir o 

campeão da temporada.
“Mais uma vez colocamos 

nossa opinião, pelo fim do campeo-
nato visando ao bem de todos os 
envolvidos, e demos direito de voto 
aos clubes. A maioria demonstrou 
pensar como a CBV e está decre-
tado o fim desta temporada”, afir-
mou Renato D’Avila.

Além do encerramento da 
Superliga feminina, a maioria das 
equipes decidiu pelo fim do ran-
king para a temporada 2020/21 
da competição (por 7 a 4) e que 
o número limite de contratações 
de estrangeiras aumentou para 
três atletas (por 6 a 5). A votação 
anterior tinha gerado polêmica, 
pois dos clubes que não estavam 
presentes não tiveram os votos 
por e-mail considerados, mas a 
CBV promoveu uma nova votação 
e agora o resultado será aplicado 
para a próxima temporada.

A direção da Fórmula 1 anunciou 
ontem (19) alterações no plane-
jamento pela pandemia do novo 
coronavírus. Pela primeira vez desde 
1954 o GP de Mônaco não será 
disputado na temporada. A etapa 
está cancelada. Outra mudança é o 
adiamento da implantação do novo 
regulamento técnico. Em vez das 
novidades começarem em 2021, 
passam a ser previstas apenas para 
2022. A FIA e os dez times par-
ticipantes do Campeonato Mundial 
anunciaram um acordo unânime 
sobre adiar a adoção do novo 
pacote de propostas. A decisão 
foi tomada porque neste ano, com 
várias corridas adiadas e sob risco de 
cancelamento, haverá menos recursos 
para se desenvolver os carros dentro 
das novas regras técnicas.

DIVULGAÇÃO
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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-
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que o humor dele está muito melhor após
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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
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Malhação
Marco não gosta de presença de Rui. 
Carla desconfia da demora de Marco 
em voltar para casa. Regina convida 
Meg, Guga, Serginho e Zezinho para 
morarem em sua casa. Madureira e 
Filipe contam ao delegado que Rui 
declarou a morte de Rita. Madureira 
e Filipe flagram Marco ao lado de Rui 
e Rugieri. Rugieri diz a Filipe que foi ele 
quem disse a Rui que Rita está morta. 
Nanda aceita namorar Marquinhos. 
Anjinha, Carla e sua família comemo-
ram a volta de Marco para casa. 

Éramos seis 
Julinho confronta Afonso e Lola o 
repreende. Afonso se surpreende ao 
saber que Lola poderá se mudar para 
o Rio de Janeiro. Olga perdoa Zeca e 
traça um plano para Neves. Durvalina 
confidencia a Lola sobre a gravidez 
de Inês. Inês confessa a Afonso que 
espera um filho de Alfredo, e pede que 
o pai se afaste de Lola. Julinho fecha 
a venda da casa de Lola. Lola, Julinho 
e Isabel se despedem de sua casa. 
Zeca é dispensado de seu trabalho, 
e Neves sugere que o amigo se can-
didate à prefeitura. Karine e Soraia 
temem a presença de Lola. Afonso e 
Lola se beijam. Lola parte com Julinho 
para o Rio de Janeiro.

Amor de mãe 
Vitória negocia com Marconi a saída 

Luna se declara para Téo
Em “Salve-se quem puder”,  Renzo diz a Alexia/
Josimara que ela lembra uma pessoa especial que 
conheceu. Téo surpreende Luna/Fiona ao convidá-la 
para um passeio de helicóptero até o Rio de Janeiro. 
Micaela convoca Bruno para a inauguração do restau-
rante. Kyra desconfia de que está gostando de Alan. 
Lúcia recomenda que Renzo procure uma psiquiatra. 
Kyra pede que Alexia investigue o que Renzo deseja 
com a aproximação de Rafael. Luna/Fiona confessa 
a Téo que está apaixonada por ele.

de Farula do tráfico. Lurdes mostra a 
Thelma seu mural com informações 
sobre Domênico. Raul se preocupa 
com o acordo entre Vitória e Marconi. 
Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoo-
lismo. Sandro e Betina fazem sucesso 
no evento da PWA. Davi se surpreende 
quando Álvaro convoca Benjamim para 
participar do evento. Álvaro manda 
Belizário seguir Verena. Érica parabe-
niza Sandro por seu apoio a Farula. 
Lurdes acompanha Lídia em sua pri-
meira reunião do Alcoólicos Anônimos. 
Álvaro interrompe o show de Verena, 
que enfrenta o marido.

As aventuras de Poliana 
João e Bento ensaiam para a apre-
sentação de música no colégio. 
Branca decide voltar para o CLP. Helô 
chama Sérgio ao colégio para con-
versar sobre Mário. Pendleton pede 
desculpas a Fernanda pela desfeita 
durante o encontro dos dois. Após 
conversar com Ruth, Sérgio tem uma 
dura conversa com Mário. Fernanda vê 
Débora e Afonso conversando e fica 
enciumada. Disfarçadamente, Waldis-
ney devolve o dinheiro que sua mãe 
roubou de Branca, e diz que tudo não 
passou de um mal entendido. Branca 
vai visitar Antônio, e Violeta a recebe 
de maneira desrespeitosa.

Cúmplices de um resgate 
Omar convida as crianças da escola 
para a festa que ele dará em seu 

haras. Joaquim mostra para Regina 
a gravação que fez dela. Marina vai 
disfarçada de doméstica para a man-
são de Regina para poder ver Ofélio. 
Joaquim diz que a condição para que 
ninguém tenha acesso ao áudio será 
ver Isabela quantas vezes quiser, 
além de não ter que pagar o con-
serto do carro. Regina grita de ódio.

Amor sem igual 
Poderosa liga para Maria Antônia 
furiosa. Xavier comenta com Ramiro 
que vai dar tudo cer to enquanto 
Ramiro diz que é sua última chance. 
Miguel chega tarde ao Mercado 
Municipal e Oxente pergunta se 
aconteceu alguma coisa. Miguel diz 
a Oxente que eles precisam conver-
sar e que o assunto é sério demais.

O rico e Lázaro 
Neusta volta a tentar fazer adivinha-
ções. Nabonido avisa à Nitócris que 
procurará Arioque. Aspenaz tenta 
reanimar o general. Asher diz que 
manterá a fé. Malca chora a morte 
de Isaque no cortejo fúnebre. Zado-
que conversa com os netos. Zelfa 
pede para os netos de Elga não liga-
rem para Fassur. Shag-Shag recebe 
a visita de Hurzabum. Ravina diz aos 
familiares que é preciso ter fé. Nebu-
zaradã fica furioso ao saber Belsazar 
não foi assassinado. Nitócris fica ali-
viada. Benjamin avista Joana na rua 
e pede para falar com ela.
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Você vai encontrar o melhor caminho para sair de um 
impasse graças ao conselho de uma pessoa bem infor-
mada, então seja receptivo aos seus conselhos. A falta 
de ação seria um risco e você deve, pelo menos, assu-
mir uma atividade que mantenha sua energia fluindo.

Não acredite em fofocas, procure mais informação 
em primeiro lugar. Você vai enfrentar alguns peque-
nos inconvenientes que vão ajudá-lo a ver que você 
pode fazer algumas melhorias em sua saúde e no seu 
bem-estar. Não negligencie um estilo de vida saudável.

Sonhar acordado é possível. Você tem uma vontade 
irresistível de fazer com que sua presença seja sen-
tida. Não insista em permanecer em silêncio. Sua 
perseverança está cansando você fisicamente sem 
que perceba isso. Dê-se o descanso que você precisa.

Você vai se sentir mais confiante e decidido a tornar 
os seus sonhos realidade. Você está em grande 
forma e gera energias sem chamar a atenção de 
ninguém.

O seu entusiasmo o está levando na direção certa e as 
conversas vão levantar o seu espírito. Você terá que 
fazer um esforço para conseguir algum tempo sozinho 
e relaxar, o que você não é capaz de fazer no momento. 
Entre em contato com a natureza e a terra. Isso seria 
bom para recarregar as suas baterias.

Você vai estar mais animado para desfrutar dos 
prazeres da vida hoje. Você tem sido muito duro 
com você mesmo e precisa ouvir mais o seu corpo. 
Certos sinais são sinais evidentes de fadiga, o que 
não deve ser ignorado.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.

Você vai se preparar para responder as questões 
urgentes, sem hesitação ou rodeios. A relativa calma 
que reina atualmente permite que você reveja seus 
problemas de saúde em geral de maneira extrema-
mente favorável. Não se segure.

Seus esforços vão fazer um bom progresso hoje, 
mas não haverá descanso para você! Você ainda 
tem energia suficiente para ficar bravo e isso é um 
bom sinal, mas não deixe que o estresse tome conta 
de você.

Um conflito entre as pessoas ao seu redor vai lhe 
dar a chance de mostrar seu talento como media-
dor. Você está em boa forma, quase elétrico, porque 
resistiu a certos desejos - agora você deve ter tempo 
para a sua vida privada.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso 
antes de se sentir completamente saturado. Uma 
sensação de bem-estar interior permite-lhe colocar 
muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera 
calma lhe dará força.

Você oscila entre melancolia geral e alegria de viver, 
para o bem ou para o mal. Olhe para o futuro! Você 
se sentirá em boa forma e inquieto. Fazer exercício 
seria ideal para fortalecer as defesas do seu corpo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PORTRAIT 
ELISÂNGELA MELLO,  em clima de parabéns à você, curte aniversário ao lado do mari-

dão Gustavo e do filho Enzo.

 LUCI LEMES

Todos os deveres 
humanos se en-

cerram nestes dois 
pontos: resigna-
ção à vontade do 
Criador e caridade 
para com os nos-
sos semelhantes.
(Alexander Pope)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (20) os parabéns vão para Nei-
de Aparecida Vieira, Elisângela Mello, Luiz 
Felipe Oliveira, Alexandre Quriroz, Claudia 
Regina Luizetto, Flávia Lavos de Almei-
da, Nair Scripchenco Galles e Rosângela 

Maria da Silva. No sábado (21) vivas para 
Cristina Carvalho, Maria Lourde de Carvalho 
Souza, Amália Marina Marchioro e Débora 
Stadler Rosa , Reginaldo Rodrigo M. dos 

Santos e Maria Angelina Soares Ferreira No 
domingo  (22) vivas para Fernando Futoshi 
Watanabe. Na segunda (23 ) parabéns para 
Graça Milanez, Alberto Aranda Fernandes, 
Ivonete Rios, José André Ramos Perez e  

Frank Hasse.  Da coluna: felicidades!

On Line 
Aciu suspenderá atendimento presencial a partir da segunda-feira (23). 
Os serviços da entidade continuarão sendo disponibilizados de modo 

online e também por telefone. O atendimento será online, pelo site da 
entidade e também pelos telefones (44) 3621-6700/98422-1493    

Gazin na Unipar! 

Nova Data 
A Sociedade Rural divulgou que fará a reedição da 46a 

Expo Umuarama/19a Feira Internacional no período de 16 
a 20 de setembro próximo. De acordo com a diretoria da 

SRU, os ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova 
data, nos respectivos setores (pista, VIP e Camarote A6). 
A entidade agradeceu a compreensão que vem tendo do 

público e da comunidade em geral, pelo motivo que levou 
ao cancelamento da Exposição, o Covid-19, e divulgou um 
canal de comunicação, via e-mail, para dirimir dúvidas do 
público: atendimentosru@gmail.com .  “Voltaremos com 

tudo o que a nossa comunidade local e regional tem direi-
to. E teremos um motivo a mais para comemorar em se-

tembro, a vitória desse vírus que tanto assusta o mundo”, 
disse Milton Gaiari, presidente da SRU.

O empresário Mário Gazin foi o convidado da Aula Magna do 
curso de Ciências Contábeis da Unipar, realizada na sexta, 

13, no Câmpus III [antes da paralisação das aulas]. Focado 
no tema “O jeito Mário Gazin de fazer varejo”, durante a 
palestra falou sobre os desafios da atualidade nesse setor 
e a relação que isto tem com a contabilidade de uma em-
presa. Ele, que ministra palestras em todo o Brasil, con-

textualizou, alertou, criticou e aconselhou os estudantes a 
estudarem bastante, a se especializarem e a acompanharem 
a vida política do país. Tudo isso, segundo ele, sempre ali-

cerçados na honestidade, coragem e no conhecimento.

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. 

Costela
O Rotray Club Umuarama agendou mais uma 
edição da  Festa da Costela (18ª)  que acon-

tece dia 26 de abril, na Casa da Amizade. 
Das 11h30 às 14h, servindo no local. Em 

breve convites à venda. 

Páscoa Solidária
O curso de Ciências Contábeis da Unipar já está 
com sua campanha de arrecadação de bombons 
em andamento, para presentear as crianças do 
projeto Mestre Tomeya, do Parque Industrial.  
Com a paralisação das aulas presenciais, o 

coordenador do curso, professor Clóvis Uliana, 
pede para que os alunos interessados em doar 
aguardem o reinício para a entrega, já que a 
campanha segue até 31 deste mês. Essa ação 

acontece via projeto de extensão ‘Responsabili-
dade social e cidadania”.

ASSESSORIA UNIPAR 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

LIONS, o que é? 
 

Lions Clubs International é uma das maiores 
organizações internacionais de clubes de serviço 
do mundo, voltada para serviços humanitários, 
fundada por Melvin Jones. 
Seus membros, denominados como 
“Companheiro Leão” são associados aos Lions 
Clubes espalhados pelo mundo. 
São aproximadamente 1,4 milhão de homens e 
mulheres realizando exames de vista e de saú-
de, construindo parques, apoiando hospitais 
oftalmológicos, desenvolvendo projetos ambi-
entais, auxiliando jovens, fornecendo ajuda em 
momentos de catástrofes e muito mais. 
Lions Clubs International foi fundada nos Esta-
dos Unidos da América em 1917 por Melvin Jo-
nes e se tornou internacional em 1920, quando 
foi fundado um Lions Club no Canadá. 
Atualmente, existem mais de 46.000 Lions Clubs 
espalhados por 206 países do mundo. 
No Brasil desde 16 de abril de 1952, com a fun-
dação do Lions Clube do Rio de Janeiro. Em 
1953 chega ao Paraná, com o Lions Clube de 
Curitiba. 
Em Umuarama, o Lions Clube está presente 
desde 31 de março de 1964, tendo como pri-
meiro presidente o Juiz Altair Ferdinando Pati-
tucci. Sua sede está localizada na Rua José Dias 
Lopes. 4994 – ao lado da APAE. 
 

PC e MP fiscalizam comércio
em Iporã sobre preços abusivos

Uma ação desenca-
deada por policiais civis 
de Iporã e integrantes do 
Ministério Público Esta-
dual na tarde de ontem 
(terça-feira, 19), fisca-
lizou estabelecimentos 
comerciais daquele muni-
cípio que fica situado a 
54 quilômetros de Umua-
rama, a fim de identificar 
a comercialização de 
produtos relacionados ao 
combate do Novo Corona-
vírus a preços abusivos.

De acordo com o dele-
gado Thiago Soares,o tra-
balho de fiscalização foi 
realizado em farmácias 
e noutros estabelecimen-
tos comerciais que reali-
zam a venda de mate-
riais de limpeza, além de 
supermercados instala-
dos naquela cidade.

Os proprietários dos 
estabelecimentos foram, 
segundo o delegado, 
“cientificando” a respeito 
da Recomendação Admi-
nistrativa nº 07/2020, 
do Ministério Público de 
Iporã, para que se abste-
nham da pratica de pre-
ços abusivos em produ-
tos voltados à prevenção, 
à proteção e ao combate 

ao coronavírus.
“Junto com agentes do 

Ministério Público, nos-
sas equipes participaram 
da fiscalização em 15 
estabelecimentos comer-
ciais, e seus proprietários 
foram devidamente orien-
tados sobre o conteúdo 
da recomendação, bem 
como das  sanções 
administrativas, cíveis 
e criminais cabíveis que 
podem ser tomadas se 
alguma ir regularidade 
foi constatada”, explica 
o delegado.

O policial ressalta 
ainda que a elevação 
injustificada do preço 
configura prática abu-
siva e no crime contra 
o consumidor e a eco-
nomia popular. Soares 
também lembra a comu-
nidade de que eventuais 
aumentos injustificados 
por par te de fornecedo-
res e eventuais denún-
cias de preços abusivos 
devem ser repassados 
diretamente ao Minis-
tério Público, Polícia 
Civil e Polícia Militar, 
a t ravés dos cana is 
disponíveis, para as 
medias per tinentes.
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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

Dentre as opções de cursos de pós-graduação 
para 2020, a Unipar de Umuarama oferece a 

especialização em Nutrição e Fitoterapia Aplicada 
à Clínica. As inscrições estão abertas e podem 

participar profissionais de Nutrição e áreas afins 
que buscam novas habilidades para encarar o 

competitivo mercado de trabalho.
A especialização tem como objetivo discutir a visão 
do atendimento prático nos aspectos preventivos, 

na recuperação e manutenção do estado 
nutricional por meio da utilização de fitoterápicos 

e alimentos funcionais, proporcionando ao 
aluno conhecimento técnico necessário para o 

acompanhamento nutricional de pacientes.
Entre as disciplinas a serem estudadas no decorrer 
do curso estão: Fisiologia do Exercícios e Nutrição 
aplicada ao exercício físico; Fitoterapia e nutrição 

nos desequilíbrios orgânicos; Gastronomia 
funcional; Introdução a nutrição funcional; Nutrição 

Aplicada a Fertilidade e Reprodução; e Psicologia 
do Comportamento Alimentar. 

Além de uma matriz curricular dinâmica e moderna, 
a especialização chama atenção pelo seu corpo 
docente, formado por especialistas, mestres e 

doutores com experiência acadêmica e profissional. 
Com aulas em regime mensal, às sextas-feiras e aos 

sábados, o curso está previsto para 
iniciar no mês de abril. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Nutrição e 
Fitoterapia Aplicada à Clínica

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   

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

Foi publicada ontem (quinta-feira, 
19) uma portaria do Governo Fede-
ral que decidiu fechar as fronteiras 
terrestres do país por um período de 
15 dias. O documento foi publicado 
em uma edição extra do Diário Ofi-
cial da União. Conforme a portaria, 
está proibida a entrada de estrangei-
ros oriundos de Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, 
Paraguai, Peru e Suriname.

A medida tem como objetivo redu-
zir a disseminação do novo coronaví-
rus, mediante o aumento dos casos 
suspeitos e confirmados no Brasil. 
O transporte de cargas não será 
afetado, mas a entrada de estran-
geiros por via terrestre cará proi-
bida. A expectativa é de que hoje 
(sexta-feira, 20) esteja editada 
uma nova por taria restringindo a 
entrada de estrangeiros em aero-
por tos brasileiros. A medida trará 
uma lista de países que deverão 
ser afetados, incluindo a Europa, 
atual epicentro da pandemia.

Brasil está
fechado
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comercio de Asfalto LTDA, CNPJ 
06.218.782/0002-05 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença 
de Operação para Distribuicao, Armazenamento e Comercio de Asfalto instalada 
na Rua Industrial, 1385, Umuarama PR.

 
 

 

Cohapar entrega 68 novas
moradias no Noroeste

Mais 68 famíl ias 
da região Noroeste do 
Estado receberam as 
chaves da casa própria. 
As entregas técnicas e 
simbólicas, para evitar a 
aglomeração de pessoas, 
aconteceram na quinta-
-feira (19) para 24 famí-
lias de Xambrê (22 quilô-
metros de Umuarama) e 
24 de Francisco Beltrão 
e, na quarta (18), para 
outras 20 beneficiadas 
em Mariluz (38 quilôme-
tros de Umuarama).

As 68 unidades habi-
tacionais totalizam um 
investimento de R$ 3,7 
milhões do Governo do 
Estado por meio do pro-
grama Nossa Gente 
Paraná, coordenado pela 
Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Traba-
lho, em parceria com a 
Cohapar e prefeituras. 
O projeto é destinado a 
famílias que vivem em 
situação de vulnerabi-
lidade social, previa-
mente cadastradas no 
programa pelas adminis-
trações municipais.

“Todas as famílias 

receberam casas novas 
gratuitamente e, com 
isso, vão sair de condi-
ções precárias para mora-
dias dignas, com toda a 
infraestrutura que elas 
precisam e merecem”, 
disse o chefe do escritó-
rio regional da Cohapar 
Raimundo Afonso.

CONQUISTA
Para Cecilia Rodrigues, 

Vantagens
Os moradores recebem, por meio de parcerias 

com a Copel e Sanepar, a instalação gratuita das redes 
e padrões de energia elétrica e das ligações de água e 
esgoto. Os terrenos são doados pelas prefeituras para 

a execução das obras. “Essas ações só são possíveis 
por meio da união dos envolvidos, é gratificante par-
ticipar deste trabalho integrado”, destaca o prefeito 

de Xambrê, Waldemar dos Santos.

de 27 anos, nova mora-
dora do Residencia l 
Jardim Novo Horizonte, 
em Mariluz, a casa pró-
pria é uma das melho-
r es  conqu i s tas  da 
vida. “Depois de ter o 
primeiro filho, a maior 
felicidade do mundo é 
ter uma casa”, come-
mora.  “Eu e mi nha 
família morávamos de 
aluguel e agora, com 
esse dinheiro, vamos 

poder investir mais na 
gente e na casa”.

“A sensação é de 
dever cumprido com a 
conclusão do empreen-
dimento. Nosso muni-
c í p i o  a i nda  possu i 
muitas necessidades 
e par t ic ipar de uma 
ação como essa é gra-
tificante para a nossa 
administração”, afirma 
o prefeito de Mariluz, 
Nilson Cardoso.

AS 68 unidades totalizam investimento de R$ 3,7 milhões do Governo através do programa Nossa Gente Paraná

COHAPAR
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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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Paraná decreta o fechamento do 
comércio em estado de emergência

O governo do Paraná decre-
tou no final da tarde de ontem 
(19) a suspensão de par te das 
atividades comerciais no Estado, 
incluindo shoppings, galerias, 
academias, entre outras. A 
medida de emergência faz par te 
da estratégia do governo de mini-
mizar os efeitos da pandemia do 
coronavírus. A informação foi 
dada de forma online pelo Secre-
tário da Casa Civil, Guto Silva.

Também foi  anunciado o 

reforço de 360 profissionais da 
saúde, chamados do concurso 
de 2016 – médicos, enfermei-
ros e auxiliares de enfermagem. 
A Prefeitura de Curitiba havia 
emitido um decreto que tam-
bém suspendia o funcionamento 
do comércio de forma parcial, 
incluindo academias, teatros, 
cinemas, bares e casas notur-
nas, mas sem incluir shopping 
e o comércio de rua. O número 
de casos confirmados do novo 

coronavírus quase dobrou em 
um dia no Paraná.

No bolet im divulgado na 
quar ta (18) pela Secretaria de 
Estado da Saúde eram 14 os 
casos e no boletim desta quinta 
(19) subiu para 23. São nove 
novos casos de coronavírus 
em Curitiba. As confirmações 
são de cinco mulheres e quatro 
homens com idades entre 22 e 
81 anos, que estiveram em São 
Paulo, Itália e Espanha.

Em cumprimento a mandado de 
busca e apreensão ao final da tarde 
da quinta-feira (19), policiais 
militares do grupo Rotam (Rondas 
Ostensivas) de Tapejara, visitaram 
uma residência situada na avenida 
Paraná, onde apreenderam uma 
garrucha de calibre 32; um revólver 
de calibre 22; uma arma caseira 
de calibre 22; uma espingarda de 
calibre 28; uma espingarda caseira 
de calibre 12; uma espingarda de 
pressão; uma espingarda caseira 
parcial de calibre 36; munições de 
calibres 380, 32, 22, 12, 28 e 
36. Na ocasião, um homem de 47 
anos foi preso em flagrante.

DIVULGAÇÃO
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