
Saúde do Paraná 
registrou 57 óbitos 
causados por dengue e 
mais de 76 mil casos
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Sobe para 40 os casos suspeitos 
de coronavírus em Umuarama

A cada dia o número de casos investigados por suspeita do novo coronavírus em 
Umuarama aumenta. Na segunda-feira, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde 
mostrava 36 casos investigados; na tarde de ontem, já eram 40. Por outro lado, o 

boletim da Secretaria de Saúde do Município aponta apenas 31 casos em investiga-
ção. O Jornal Tribuna Hoje News explica as causas dessa discrepância. l Pág. 8

Câmara de Umuarama 
pode criar comissão 
para analisar condutas 
de vereadores 

DPE oficializa Município 
para que estenda 
prevenção do Covid-19 
à população de rua 
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UMUARAMA

Preços abusivos
Procon já elaborou 15 termos de investigação de empresas por 
abuso nos preços do álcool gel e de máscaras em Umuarama. 

Pelo menos nove delas se manifestaram e apresentaram a 
documentação solicitada. O órgão de defesa do consumidor 

fará a análise e poderá instaurar processo administrativo para 
apurar se houve prática abusiva. l Pág. 10
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Ação no STF
O PDT entrou com ação no STF para questionar a medida 
provisória que alterou uma série de regras trabalhistas 
durante o período de calamidade pública pela pandemia de 
coronavírus. O partido quer a suspensão de 12 artigos da MP. 
A ação foi protocolada na segunda-feira (23) e registrada no 
sistema do tribunal ontem (24). Ainda não houve sorteio de 
relator. O PDT pede, por exemplo, que deixe de ser aplicado o 
artigo que estabelece medidas que os empregadores podem 
tomar para enfrentar os impactos econômicos do novo 
coronavírus no mercado de trabalho.

Ações
As ações questionadas pelo PDT são: teletrabalho (trabalho à 
distância, como home office); regime de compensação de horas 
no futuro; suspensão de férias para trabalhadores da área de 
saúde e de serviços essenciais; antecipação de férias individuais, 
com aviso ao trabalhador até 48 horas antes; concessão de férias 
coletivas; suspensão de exigências administrativas em segurança e 
saúde no trabalho; adiamento do recolhimento do FGTS e acordos 
individuais entre patrões e empregados que estarão acima das leis 
trabalhistas ao longo do período de validade da MP.

Cúpula contra o Covid-19
A criação de um comitê permanente para a adoção de medidas 
conjuntas para conter o avanço do coronavírus no Paraná foi o 
resultado de uma reunião no Palácio Iguaçu, entre o governador 
Ratinho Jr, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Adalberto Xisto Pereira, o procurador geral 
de Justiça Ivonei Sfoggia e a diretora-geral do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR), Luciane Gonçalves Franco. Também 
presente, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB). “Foi uma reunião importante para sabermos as 
ações que o governador está implantando e que pretende implantar 
futuramente. Esse comitê permanente entre os Poderes vai 
permitir que estejamos em contato constante para tomarmos 
decisões em conjunto para enfrentar essa crise que o estado e país 
está passando em razão do coronavírus”, disse Traiano.

Medidas
Durante a reunião, o 
governador apresentou 
as medidas tomadas para 
controlar a circulação do 
coronavírus no Estado e 
explicou que a intenção 
do conjunto de líderes é 
encontrar as melhores 
soluções para que a população 
seja minimamente impactada 
pela doença, tanto em 
questões de saúde quanto em 
aspectos econômicos. “Vamos 
trabalhar juntos para que o 
prejuízo seja o menor possível 
para a sociedade”, afirmou o 
governador.

Poderes unidos
Durante a reunião ficou 
estabelecido que os 
Poderes se encontrarão 
semanalmente para uma 
avaliação da situação. 
“Todos nós precisamos estar 
imbuídos de um único ideal: 
prevenir a propagação do 
vírus. O Poder Judiciário está 
ao lado do Poder Legislativo 
e do Poder Executivo. 
Faremos o possível para 
que essa crise passe logo”, 
destacou o presidente do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR), desembargador 
Adalberto Xisto Pereira.
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Bolsonaro e presidente chinês 
discutem combate ao Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro 
informou pelas redes sociais 
ontem (24), que conversou por tele-
fone com o presidente da China, Xi 
Jinping. De acordo com Bolsonaro, 
os dois líderes trocar ‘informações 
e ações’ sobre o novo coronavírus.

A ligação ocorre em meio à crise 
diplomática provocada por críticas 
ao governo chinês feitas por um 
dos filhos do presidente, o depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro, 
que culpou a China pela pandemia. 
As falas do deputado foram rebati-
das pelo embaixador da China no 
Brasil, Yang Wanming. Wuhan, na 
China, foi o epicentro da dissemi-
nação do novo coronavírus.

Principal parceiro comercial do 
Brasil, a China teve de lidar com 
a alta do número de casos da 
Covid-19, situação similar à que 
o Brasil enfrenta no momento. No 
último dia 12, a China declarou 
o fim do pico do sur to do novo 
coronavírus no país.

“Nesta manhã, em ligação tele-
fônica com o Presidente da China, 
Xi Jinping, reafirmamos nossos 
laços de amizade, troca de infor-
mações e ações sobre o covid-19 e 
ampliação de nossos laços comer-
ciais”, publicou Bolsonaro.

Bolsonaro publicou uma foto, na 
qual aparecem os ministros Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores), Tereza 
Cristina (Agricultura) e Ricardo Salles 
(Meio Ambiente), além do secretário 
de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência, Flávio Rocha.

Também por uma rede social, 
Wanming falou sobre a conversa 
entre Bolsonaro e Xi Jiping. 
Segundo o embaixador, a fala 
ser viu para “trocar opiniões 
sobre os impor tantes temas de 
interesse comum”.

Eduardo x embaixador
Na semana passada, o filho do presidente, deputado Eduardo Bol-

sonaro (PSL-SP), culpou a China pela pandemia. Ele comparou a tragé-
dia nuclear da usina de Chernobyl à proliferação do vírus e associou o 
governo soviético à ditadura chinesa. “Substitua a usina nuclear pelo 

coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. [...] Mais uma vez uma 
ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que 
salvaria inúmeras vidas. [...] A culpa é da China e liberdade seria a solu-
ção”, escreveu Eduardo. A mensagem provocou reação do embaixador 
chinês no Brasil, Yang Wanming. Também pelas redes sociais ele disse 
“repudiar veementemente as palavras do deputado” e exigiu dele um 

pedido de desculpas ao povo chinês. A embaixadora da China no Brasil 
se pronunciou por meio de redes sociais, afirmou que as palavras do 
deputado eram “extremamente irresponsáveis” e que Eduardo Bolso-

naro havia contraído “vírus mental”. Em nota divulgada no dia seguinte, 
Eduardo rebateu as críticas. O deputado disse que não ofendeu o povo 
chinês e que “tal interpretação é totalmente descabida”. Eduardo afir-
mou ainda que está protegido pela imunidade parlamentar prevista na 
Constituição, uma vez que é sua função, enquanto parlamentar, esti-

mular o debate. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), pediu, em nome da Câmara dos Deputados, desculpas à china 

pelas declarações de Eduardo Bolsonaro.

BOLSONARO estava com Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura), 
Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio 
Rocha durante a ligação

REDES SOCIAIS
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Não é o fim
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode) continua 
confiante na manutenção 
da economia do País. 
“Com o reconhecimento 
de calamidade pública do 
País, o governo vai poder 
aumentar o seu déficit, o 
efeito disso é o aumento 
da dívida interna, mas, se 
depois da crise ele tomar as 
medidas necessárias, fizer 
as reformas, naturalmente o 
País vai sair dessa situação. 
Vai demorar um pouco, é 
uma dificuldade a mais, mas 
não é o fim do mundo.”

Sem visitas
O deputado Filipe Barros 
criticou o posicionamento 
do Instituto Anjos da 
Liberdade que pediu 
ao STF a derrubada da 
portaria do Departamento 
Penitenciário que limita 
as visitas a presos para 
evitar a contaminação 
pelo coronavírus. “A ONG 
é aquela suspeita de ter 
ligações com as facções 
PCC e Comando Vermelho. 
E depois que o coronavírus 
se espalhar na cadeia a 
ONG vai pedir o quê? Para 
soltarem os bandidos”.

Pedágio
O deputado Boca Aberta 
Junior (Pros) apresentou 
projeto de lei que prevê 
a anulação da cobrança 
de tarifas de pedágio 
no Paraná durante a 
pandemia do coronavírus. 
O deputado afirma que 
o objetivo é auxiliar 
a população durante 
essa inédita crise da 
saúde pública, por conta 
propagação do novo 
coronavírus e facilitar o 
deslocamento de famílias 
de cidades pequenas para 
os principais hospitais.

Produtos essenciais
Em reunião com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, o governador 
Ratinho Junior decidiu que 
as divisas ficarão abertas 
ao transporte de produtos 
essenciais para evitar o 
desabastecimento. E afirmou 
que todos os cuidados 
serão disponibilizados aos 
caminhoneiros. “Eles terão 
uma área para saúde, 
higienização e acomodação. 
Também estamos 
trabalhando para garantir a 
alimentação”.

Fiquem em casa!
A Secretaria da Saúde 
do Paraná orienta que a 
população fique em casa 
para evitar a disseminação do 
vírus: “A Organização Mundial 
da Saúde declarou pandemia 
devido aos altos índices de 
propagação da doença ao 
redor do mundo. O assunto é 
muito sério, por isso pedimos 
para que aqueles que possam 
ficar em casa, que assim o 
façam”, afirma Beto Preto.

Responsabilidade
“O momento é extremo 
e exige medidas à altura, 
rápidas e enérgicas para 
proteger os paranaenses. 
Os deputados, desde o 
início dessa crise, vêm 
trabalhando em parceria 
com o governo, dando 
respaldo a uma série de 
decisões tomadas. Essa 
parceria fortalece a 
disposição de todos, em 
especial dos profissionais 
da saúde, em vencermos o 
coronavírus o mais rápido 
possível” - do deputado 
Hussein Bakri (PSD) ao 
comentar a aprovação do 
decreto legislativo que 
reconhece a ocorrência 
de estado de calamidade 
pública no Paraná.

Dengue matou 
57 no Paraná
A Secretaria da Saúde 

do Paraná reforça as 
orientações de preven-
ção contra a dengue em 
todo o estado. O bole-
t im divulgado nesta 
terça-feira (24) registra 
oito novos óbitos pro-
vocados pela doença. 
O monitoramento, com 
início em agosto do 
ano passado, totaliza 
57 mor tes por dengue. 
O boletim traz 76.655 
casos confirmados da 
doença - 11.131 a mais 
que a semana anterior 
que registrava 65.524.

“Não podemos baixar 
a guarda no combate ao 
mosquito transmissor da 
dengue” afirma o secre-
tário da Saúde Beto 
Preto. “Neste momento, 
em que a população 
está mais em casa por 
conta da prevenção ao 
coronavírus, reforçamos 
o pedido para uma veri-
ficação geral nos domi-
cílios para eliminação 
de pontos que acumu-
lem água parada. Esta 
é a mais efetiva medida 

Umuarama tem 1408 casos
A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de 

Umuarama divulgou ontem (24) a atualização diária 
sobre os números da dengue. São 1408 confir-

mados e outros 1690 suspeitos. Ainda de acordo 
com o relatório, foram feitas 4159 notificações da 

doença, das quais 1061 testaram negativo para 
dengue. Na 12ª Regional de Saúde, foram confir-
madas quatro mortes pela doença, sendo uma na 

própria sede e outras três nas cidades de Nova 
Olímpia, Douradina e Xambrê.

preventiva contra a den-
gue e deve ser perma-
nente”, destaca.

Os óbitos apontam 
como cidade de resi-
dência Barbosa Ferraz, 
com registro de dois 
casos, sexo mascu-
lino, os dois com 86 
anos de idade, um sem 
comorbidade associada 
e outro com neoplasia 
em tratamento. Foz do 
Iguaçu tem um caso, de 
um homem de 72 anos, 
por tador de doença 
autoimune, hipertensão 
e diabetes; Querência 
do Nor te, uma mulher 
de 90 anos, também 
por tadora de doença 
autoimune; Marechal 
Cândido Rondon, um 
homem de 82 anos, com 
hipertensão ar terial sis-
têmica;  Bandeirantes, 
uma mulher de 63 anos, 
sem comorbidades; Lon-
drina, um homem de 45 
anos, sem comorbida-
des , e em Perobal, um 
menino de 11 anos, 
também sem apresentar 
doenças associadas.
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Câmara pode criar comissão para 
analisar condutas de vereadores
Dois vereadores de Umuarama 

poderão ter condutas analisadas 
em casos distintos que geraram 
denúncias por parte de assessores 
da prefeitura municipal e de uma 
repórter que atua no município. Na 
sessão prevista para acontecer na 
noite da segunda-feira (23), estava 
prevista a constituição de comis-
são para analisar as respostas ás 
notificações feitas aos vereadores.

Um dos casos chegou a ser 
muito divulgado e trata-se de uma 
gravação em vídeo feito por um 
assessor de gabinete do verea-
dor Deybson Bitencourt (PDT) da 
chegada e saída e saída de um 
servidor público municipal, um 
funcionário da Sanepar e de dois 
vereadores a uma reunião mantida 
com o presidente da Câmara.

O vídeo foi compartilhado em 
redes sociais, seguido de uma 
denúncia de que a reunião deveria 
ser integrada também por mem-
bros de comissão parlamentar. Não 
se tratando de um ato regimental, 
a reunião apenas serviu para tratar 
de assuntos relacionados à futura 
contratação de empresa de sanea-
mento básico em Umuarama.

O caso chegou a ser transfor-
mado em denúncia na delegacia 
e retornou ao âmbito legislativo. 
De acordo com Deybson, o fato da 
constituição de uma comissão é 
apenas um ato regimental e que 
está tranquilo quanto a uma even-
tual cassação. “Simplesmente 
recebi o vídeo e divulguei em redes 
sociais”, comentou.

‘FAKE NEWS’
O outro caso envolve a verea-

dora Ana Novais, que teria com-
partilhado no whatsapp um áudio 
enviado a ela onde uma repórter 
estaria supostamente tramando 

Sessão não acontece
A Sessão Ordinária que deveria acontecer na segunda-feira (23) chegou a ter 

os trabalhos iniciados, com leitura de expediente e da liberação aos parlamenta-
res para pronunciamentos na tribuna livre. Quando foi iniciada a divulgação da 

pauta da ordem do dia e apreciação das matérias, a assessoria jurídica instruiu o 
presidente para que não desse início aos debates e às discussões, devido à falta 
de quórum, uma vez que se fizeram presentes cinco vereadores apenas (metade 
das cadeiras). Os outros cinco justificaram ausência ou por se enquadrarem em 

grupo de risco por terem mais de 60 anos, ou, por terem familiares em grupo de 
risco, o que exigiria dos mesmos mais cuidados tendo em vista a propagação do 

coronavírus. Os vereadores que faltaram à sessão foram Newton Soares, Ronaldo 
Cruz Cardoso, Toninho Comparsi, Maria Ornelas e Junior Ceranto.

contra um vereador e contra uma 
terceira pessoa. Neste mesmo 
áudio, o nome da vereadora che-
gou a ser mencionado. Seriam 
duas mulheres conversando. 
“Temente um mal futuro, resolvi 
enviar o áudio para a um advo-
gado, e para algumas pessoas 
que poderiam me aconselhar a 
respeito do fato. Fiquei assus-
tada. Diziam que iriam comprar 
chip do Paraguai e iriam armar 

contra o vereador Deybson e outra 
pessoa, dizendo ainda que não 
gostavam de mim”.

A vereadora que também fez 
sua defesa na Câmara, relatou 
que está tranquila. “Não fiz nada 
de errado, somente compartilhei 
uma informação que me deixou 
assustada. Não infringi nenhuma 
conduta ética e regimental. O áudio 
falava de mim, somente me assus-
tei, e tentei me proteger”.

COMPOSIÇÃO da comissão deverá ser feita em sessão ordinária

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Durante motim, presos fogem 
da cadeia de Cidade Gaúcha

Parque de Ilha Grande é fechado à visitação
O ICMBio (Instituto Chico Men-

des de Biodiversidade), suspen-
deu, por determinação do Presi-
dente da República, a visitação 
pública em todas as unidades de 
conservação federais. Na região do 
Coripa (Consórcio Intermunicipal 
para Conservação do Remanes-
cente do Rio Paraná e Áreas de 
Influência) está incluso nas áreas 
de preservação, o Parque Nacio-
nal de Ilha Grande. A proibição foi 
estendida também para a Praia do 
Paracaí, Lagoa Xambrê, Praia do 
Meião e a Lagoa Saraiva e ainda 
para a APA das Ilhas e para as 
Várzeas do Rio Paraná, onde está 
localizado o Rio Paraná. O pedido 
é para que os turistas, visitantes 
ou pescadores sejam conscientes.

Três detentos fugiram da cadeia 
de Cidade Gaúcha na madrugada 
da segunda-feira (23). Nos levanta-
mentos feitos pelo Departamento 
Penitenciária, a fuga aconteceu por 
volta da 1h40, quando 23 detentos 
arrancaram a por ta de uma das 
celas e depois romperam uma 
parede de tijolos. Só então eles 
tiveram acesso à área adminis-
trativa de Delegacia, onde cau-
saram diversos danos.

Durante o motim, o investigador 
de plantão inter feriu e conseguiu 
evitar que ocorresse uma fuga 
em massa, contendo os deten-
tos para que retornassem ao 
interior da carceragem.

Posteriormente foi feita uma 
contagem e constatado que três 
presos fugiram. Davi Freire dos 
Santos, Diego Perreta Veiga e 
Leonardo Laureano da Silva são 
considerados foragidos.

Com apoio da equipe Soe 
de Maringá e Agentes de 
Apoio da Região Administra-
tiva de Umuarama, os presos 
que ficaram na cadeia foram 
extraídos das galerias e colo-
cados em um espaço isolado. 
Em seguida foi realizada uma 
revista no interior da unidade, 
quando foram apreendidos dois 
telefones celulares, duas bate-
rias e dois carregadores. Após 
a revista, as equipes policiais 
deram sequência ao isolando 
dos presos para que fossem 
realizados os reparos. Qua-
tro presos, supostamente 
e n v o l v i d o s  n o  m o t i m , 
foram removidos para a 
Penitenciária Estadual de 
Cruzeiro do Oeste.

PAREDE destruída pelos presos durante 
motim na cadeia de Cidade Gaúcha

Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,21 0,25 0,46 4,01
IGP-M (FGV) 0,48 -0,04 0,44 6,82
IGP-DI (FGV) 0,09 0,01 0,11 6,40

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
24/2 a 14/3 0,5000 0,2446 0,0000
25/2 a 15/3 0,5000 0,2446 0,0000
26/2 a 16/3 0,5000 0,2446 0,0000
27/2 a 17/3 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Ptrobras PN +15,2% 13,25 
Vale ON +10,4% 37,64 
ItauUnibanco PN +9,7% 22,50 
Bradesco PN +15,1% 20,33 
Viavarejo ON +13,6% 5,01 
Magazine Luiza ON +21,4% 36,68 

IBOVESPA: +9,69% 69.729 pontos

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0730 1,0781 1,0682
IGP-DI (FGV) 1,0770 1,0772 1,0640
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 111,46
Libra est. 0,85
Euro 0,93
Peso arg. 63,76

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,1% 5,0800 5,0810 +13,4%
PTAX  (BC) -0,2% 5,0707 5,0713 +12,7%
PARALELO -1,1% 4,2000 5,2900 +11,8%
TURISMO -1,1% 4,2000 5,2700 +11,9%
EURO +0,1% 5,4718 5,4755 +10,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (FEV) 1.603,41 0,14 0,62 5,31
Oeste (FEV) 1.614,51 0,22 0,49 5,78

DÓLAR 24/03

Iene R$ 0,0455
Libra est. R$ 5,98
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1300,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/03

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 3,75%  | TJLP: 5,09%

Em 24/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 93,00 8,1% 14,1%
SOJA Paranaguá 100,00 7,5% 11,5%
MILHO Cascavel 48,50 2,1% 7,8%

SOJA 886,75 2,75 -0,2%
FARELO 332,10 -1,50 13,3%
MILHO 347,25 3,75 -7,8%
TRIGO 561,50 -1,00 4,6%

SOJA 86,08 0,1% 8,1%
MILHO 42,94 0,0% 4,8%
TRIGO 55,75 0,4% 10,0%
BOI GORDO 185,72 -0,2% -0,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/03 PR DIA 30d.

Em 24/03 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Vulneráveis e
o coronavírus

A Defensoria Pública do 
Estado do Paraná (DPE-PR) 
e a Defensoria Pública da 
União (DPU) em Umuarama, 
por intermédio do Grupo de 
Trabalho em Prol de morado-
res de rua, expediram ofício à 
Prefeitura Municipal fazendo 
algumas recomendações.

A finalidade é a de conferir 
maior efetividade aos direitos 
fundamentais dos grupos vul-
neráveis, devido ao contexto 
de crise global, causado pela 
pandemia Covid-19.

“A peculiar situação das 
pessoas que se encontram 
em situação de rua, demanda 
cuidados especiais, sobre-
tudo se considerarmos o 
altíssimo poder de transmis-
sibilidade da doença, bem 
como o fato de que, não 
raramente, tais indivíduos 
são portadores de doenças 
pré-existentes que os quali-
fica justamente como grupo 
de risco”, explicou o defen-
sor público, dr. Cauê Bouzon 
Machado Freire Ribeiro.

A DPE-PR e a DPU em 
Umuarama solicitaram que 
as medidas sugeridas no 
ofício, e as previdências 

Reformas
Os espaços necessitam de pequenos reparos, mas o 

município acredita que até o fim desta semana já estejam 
disponíveis para abrigar as pessoas mais vulneráveis. Além 

disso, a Casa da Sopa reabriu suas portas e sua diretoria 
firmou parceria com a DPE e o município nesta causa.

recomendadas, possam 
ser tomadas pela prefeitura, 
como forma de proteção e 
preservação da saúde e do 
bem-estar da população em 
situação de rua em fase da 
pandemia, bem como se 
há algum plano de trabalho 
especifico voltado a esse 
grupo vulnerável. 

Par ticiparam da elabo-
ração do ofício, os defenso-
res públicos Cauê Bouzon 
Machado; Ana Luísa Imo-
leni Miola; Rodrigo Alves 
Zanetti e Patricia Cristina 
Américo de Oliveira.

Na sexta-feira (20) o Grupo 
de Trabalho, juntamente com o 
psicólogo da Defensoria Esta-
dual, Clodoaldo Porto Filho, 
entregou as recomendações 
para a secretária de assis-
tência social da prefeitura 
de Umuarama. 

Ontem (terça-feira, 24), 
em nota oficial, o prefeito 
Celso Luiz Pozzobom respon-
deu que o município disponi-
bilizará dois espaços para o 
abrigo dessas pessoas de 
forma segura e com banhei-
ros para higiene pessoal, 
essencial nesse momento.

UM dos abrigos está sendo preparado para receber pessoas vulneráveis durante 
a quarentena

DIVULGAÇÃO

Falta ação coordenada
Há semanas a Coluna 
cita a inépcia da Anvisa, 
que não tem fiscais nos 
portos e nos aeroportos, 
tampouco tecnologia ou 
padrão de triagem para 
milhares de passageiros 
que desembarcam no Brasil 
todas as semanas vindos de 
países com altos números de 
infectados por coronavírus. 
Ontem a situação desandou. 
Surgiu o primeiro caso de 
policial federal que trabalha 
em aeroporto - no terminal 
do Recife - infectado. O 
presidente da Federação 
Nacional dos Policiais 
Federais, Luís Boudens, 
oficiou a Anvisa, o Ministério 
da Agricultura e a própria 
PF para cobrar um padrão 
de fiscalização dos órgãos 
federais nos terminais. O Brasil 
continua uma porteira aberta.

Pauta
“Sentimos falta de padrão 
nos aeroportos pelos órgãos, 
na fiscalização e recepção 
aos brasileiros e estrangeiros 
nos aeroportos. Vamos 
intensificar essa pauta” diz 
Boudens. 

Urucubaca
É mancha no mar, vírus no 
pulmão, dinheiro pro espaço... 
O Brasil precisa se benzer.

Chicotada na boleia 
A Cosan, do magnata 
Rubens Ometto, divulgou 
nota esta semana em que 
se compromete a não 
demitir funcionários de seu 
grupo durante a crise do 
coronavírus. No entanto, a 
Rumo Logística, empresa 
do grupo, foi condenada 
recentemente a pagar 
indenização milionária por 
danos morais coletivos 
a caminhoneiros que 
mantinham jornadas 
extenuantes, análogas a 
trabalho escravo.

Fala, Levy
Levy Fidelix, presidente 
do PRTB (partido do 

vice-presidente General 
Mourão), espalhou vídeo 
pelo whatsapp com curiosa 
equação: diz que o Brasil tem 
US$ 400 bilhões em reservas 
nos Estados Unidos e deveria 
usá-la para combate ao 
coronavírus. São, segundo 
ele, o valor das commodities 
agrícolas e minerais 
exportados a juro zero.

Mancha se foi
Em meio a tanta notícia 
ruim, uma boa. O governo 
desmobilizou na sexta-
feira o Plano Nacional de 
Contingência para Incidentes 
de Poluição por Óleo 
em Águas sob Jurisdição 
Nacional (ufa!). Não foram 
encontradas mais manchas 
de óleo nas praias do 
Nordeste e do Sudeste.

Areia limpa
As atividades do Grupo 
de Acompanhamento e 
Avaliação, com agentes da 
Marinha, do Ibama e da 
ANP, vão continuar. Ainda 
há trabalho de limpeza de 
resquícios de óleo em poucas 
praias. Mas o pior passou. 

O navio sumiu
Até hoje, porém, não se 
sabe qual é o navio culpado 
pelo vazamento - e falta 
a punição. Investigações 
continuam. O presidente Jair 
Bolsonaro chegou a citar óleo 
venezuelano.

Boa ideia
Primeiro de Brasília, o 
Brasília Palace pode virar 
um hospital de campanha 
para tratar contaminados 
se a pandemia piorar os 
números de Brasília. O 
hotel foi oferecido pelo 
empresário Paulo Octávio 
ao Governo do DF. Brasília 
está segundo a pandemia!
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Sobe para 40 os casos de 
Covid-19 investigados em Umuarama

A cada dia que passa, o número 
de casos investigados de corona-
virus em Umuarama só aumenta. 
Na atualização de segunda-feira, 
23, o boletim da Secretaria Esta-
dual de Saúde apontava que 
no município eram investigados 
36 casos e na tarde desta ter-
ça-feira, 24, os números foram 
atualizados. Os casos investiga-
dos chegaram a 40 na cidade.

Por outro lado, o boletim ela-
borado pela Secretaria Municipal 
de Saúde que foi encaminhado à 
imprensa no início da tarde desta 
terça-feira, mostra que estão sob 
investigação 31 casos, sendo que 
houveram 32 notificações e um 
caso descartado da doença.

DISCREPÂNCIA
A diferença aparece, pois os 

registros feitos pela Secretaria Muni-
cipal são de pacientes que passam 
pela triagem feita pelo Pronto Aten-
dimento Municipal 24 Horas e pelas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Já o Estado contabiliza todos os 
casos que chegam aos hospitais 

Leitos
O hospital Uopeccan de Umuarama, 
referência para tratamento do Covid-
19 acompanha três pacientes que 
estão internados, com sintomas do 
coronavírus. Um deles está em iso-
lamento na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva). Os demais também 
estão isolados e recebendo o tra-
tamento necessário. De acordo 
com a assessoria, segue na unidade um 
paciente confirmado para coronavírus 
(caso vindo de Cianorte) e dois com sus-
peita da doença. Em sua página pessoal 
no Facebook, a chefe da 12ª Regional 
de Saúde, Viviane Herrera, divulgou a 
ala H do hospital Uopeccan, que foi isolada e preparada para recebimento dos pacientes 
suspeitos do coronavírus. O pronto-socorro da unidade também possui fluxo isolado. O 
trabalho acontece em parceria entre a 12ª RS, Uopeccan e municípios da região. A ala 
H, segundo divulgado, possui leitos gerais e de UTI. Conforme o médico presidente da 
Associação Médica de Umuarama, o pneumologista Ronaldo de Souza, os hospitais do 
município possuem atualmente 40 leitos preparados para o recebimento de pacientes 
com suspeitas de coronavirus.

de Umuarama, depois de uma ava-
liação feita pela 12ª Regional de 
Saúde (RS). A confirmação regis-
trada em Umuarama de um caso 
de coronavírus de um morador 
de Cianorte foi contabilizado em 
Cianorte e, até a tarde de ontem 
nenhum caso de Covid-19 havia 

sido registrado em Umuarama.
“Os casos particulares não che-

gam pelo fluxo UBS e PA24h e, por 
isso, não são contabilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, vão 
direto para a Secretaria Estadual”, 
informou a Secretaria de Comuni-
cação Social de Umuarama.

ALA H do Hospital Uopeccan com leitos preparados para receber 
pacientes com coronavirus

DIVULGAÇÃO

Fiscais da Vigilância 
Sanitária da Secretaria de 
Saúde, da Fiscalização de 
Postura, guardas munici-
pais e policiais militares se 
reuniram ontem (24), no 
Centro Cultural Schubert, 
para alinhar a fiscalização 
das medidas previstas nos 
decretos para o enfren-
tamento do coronavírus 
em Umuarama. “Vamos 
trabalhar com equipes com-
postas e manter fiscalização 
constante. Os decretos 
devem ser respeitados para 
que as medidas tenham 
efeito”, apontou o prefeito 
Celso Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 25 DE MARÇO DE 2020 



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE MARÇO DE 2020 

Monitoramento do Procon resulta 
em 15 termos de investigação

A Secretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor infor-
mou que o Procon de Umuarama 
encaminhou 15 termos de investi-
gação preliminar de fornecedores 
por conta de possível abuso nos 
preços do álcool gel e de más-
caras. O secretário João Paulo 
Souza Oliveira explicou que desse 
total, nove empresas apresenta-
ram as documentações solicita-
das e quatro deixaram transcorrer 
o prazo concedido sem se mani-
festar. Dois fornecedores ainda 
estão dentro do prazo para pres-
tar as informações solicitadas.

O Procon está analisando as 
informações repassadas pelas 
empresas que responderam à noti-
ficação e após a verificação dos 
documentos poderá ou não ser 
instaurado processo administra-
tivo para apuração de prática abu-
siva na precificação de álcool gel e 
máscaras. “Para as empresas que 
não forneceram as informações o 
Procon instaurou processos admi-
nistrativos para aplicação de san-
ções administrativas com base no 
art. 33, § 2º do Decreto Federal 
2181/97 e Art. 55. §4º do Código 
de Defesa do Consumidor”, acres-
centou o secretário.

Além da aplicação de multa, o 
Procon poderá oficiar à Delega-
cia de Polícia Cível para instaurar 
termo circunstanciado pelo crime 
de desobediência, tipificado no 
ar t. 330 do Código Penal. Uma 
ferramenta disponibilizada ao 
cidadão para verificar preço de 
produtos sem sair de casa é o 
aplicativo “Menor Preço”, onde o 
consumidor pode consultar pre-
ços em tempo real.

O Procon de Umuarama está 
funcionando internamente e 

Preços
Em resposta a denúncias de prática de preço abusivo em produtos da cesta 

básica, o Procon iniciou procedimento de fiscalização nos mercados do município 
para apurar possíveis exageros na precificação. Os preços coletados em 23/03 
serão comparados com a última pesquisa realizada pelo órgão, entre os dias 2 

a 6 deste mês e, caso se verifique infrações, os processos administrativos serão 
instaurados. Em paralelo, foi iniciada uma fiscalização conjunta com o Instituto 
de Pesos e Medidas (Ipem) de Maringá nos postos de combustíveis de Umua-

rama. A fiscalização ocorreu entre os dias 16 e 18 últimos e passou por mais de 
dez postos. O resultado da operação será comunicado ao Procon para que sejam 

tomadas as medidas necessárias.

realizando atendimentos pelo 
telefone (44) 3621-5600, e-mail 
procon@umuarama.pr.gov.br e 
redes sociais (Facebook e Insta-
gram). “A maioria das reclama-
ções pode ser realizada pela pla-
taforma consumidor.gov.br, sem 
a necessidade de o consumidor 
sair de casa. No site do Procon 
o consumidor pode registrar a 
reclamação face a fornecedores 
que não estejam cadastrados na 
plataforma do consumidor”, com-
pletou João Paulo.

ENERGIA
Por outro lado, o Procon Muni-

cipal implementou medida cautelar 
contra a Copel, para que a com-
panhia se abstenha de realizar 
cortes no fornecimento de energia 
elétrica em desacordo com a Lei 
14.040/2003. O procedimento 
de investigação preliminar já havia 
sido iniciado no final de 2019. A 
lei proíbe o corte da energia por 
falta de pagamento às sextas-fei-
ras, sábados, domingos, feriados 
e no último dia anterior ao feriado.

ALÉM da multa, o Procon poderá oficiar à Delegacia de Polícia para instaurar termo circunstanciado pelo 
crime de desobediência

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Você estará mais à vontade na empresa 
e é hora de cuidar corretamente do seu 
relacionamento. Você precisa cuidar de 
si mesmo e compensar o período de 
negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Sua aura de mistério é mais forte do 
que você pensa e sua necessidade de 
paz pode ser aliviada de outras formas. 
Mas você está em forma. As coisas vão 
melhorar se você tentar equilibrar o que 
come em longo prazo.

G
êm

eo
s Hoje o dia será muito animado. Os 

encontros serão agradáveis e refor-
çarão sua confiança. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a reflexão 
e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

C
ân

ce
r

Você não é mais reconhecível. Você está 
confundindo aqueles ao seu redor com 
seu comportamento mais focado. Você 
estará mais aberto aos outros do que o 
normal e isso vai levá-lo à fadiga emocio-
nal. Tente encontrar algum tempo sozinho 
para se centrar em si mesmo.

Você será o centro das atenções e não 
terá dificuldade em convencer os outros 
a trabalhar com você. Evite discussões 
acaloradas, que gastam sua energia. 
Você vai ganhar, não tenha medo.

Se você estiver disponível para todo 
mundo que precisa de você, você pre-
cisa definir os limites. Perturbações 
menores existem para lembrá-lo de que 
você pode melhorar seu bem-estar e 
não descuidar da saúde.

O telefone nunca para de tocar e os 
contatos estão indo bem. Não hesite 
em negociar e considerar os detalhes. 
Você vai ter que abrir mão de suas 
ideias fixas se quiser recuperar o seu 
dinamismo e refrescar as ideias. O ar 
fresco é essencial.

E
sc

o
rp

iã
o O seu radar emocional é muito forte, 

tornando-o mais seletivo do que o 
habitual. Não se afaste. Há muita coisa 
acontecendo ao seu redor e você só 
tem um desejo: ficar sozinho, o que 
você realmente precisa.

Atividades de grupo e trabalho em 
equipe vão ser bons para seu ego hoje. 
Você está esgotando as pessoas que 
o rodeiam! Poupe os seus nervos e os 
dos outros também!

C
ap

ri
có

rn
io A tristeza vai passar se você deixar. Aque-

les em torno de você estarão em melhor 
posição para ajudá-lo! Seus níveis de 
concentração estarão baixos. Você 
precisa desacelerar, você está gastando 
suas reservas de energia. Dê-se um 
pouco de descanso. Você precisa disso.

A
q
u
ár

io

Você vai fazer contatos interessantes 
que abrirão portas para você. Há pre-
visão de amizades positivas florescen-
tes no futuro. Em compensação, seu 
cérebro efervescente está exigindo 
momentos de relaxamento. 

Sua intuição o está guiando na dire-
ção certa. Há festas em um futuro pró-
ximo, não recuse! Você precisa de uma 
mudança de ares e recarregar as suas 
baterias em contato com a natureza. 
Obtenha algum tempo para si mesmo, 
você está muito nervoso.
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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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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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o Ensino
Médio

(?)
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locutor

brasileiro

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Falta de 
(?): marca
do pregui-

çoso

Arisco;
descon-

fiado

Apelido
carinhoso 

de
"Luciana"

Cometer
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engano
Despertar

(o dia)

Execu-
tando 

(programa)

Área de
lazer do
banhista

Terceira
letra
grega

Reduzir
a pó 

Peça que
se usava

sob a saia

Causar
distensão

(Med.)

Adere 

Enrai-
vecer; 

enfurecer 

(?) qual:
igual

Material de
louças finas

Tipo de
calça
curta

Fruto da
pereira
Ceder;
doar

Lealdade

Hiato de
"voo"

Filtro 
do café
Cidade

fluminense

A que não
tem má-fé

Quarto, 
em inglês

Ligação
entre a

raiz e as
folhas

Espécie
de cais

Segunda
vogal

Ary Toledo,
humorista
Oposto de
"singular"

101, em
romanos
Gostar 

muitíssimo

Sílaba de
"longo"

Gemidos
de dor

Área de
trabalho
Ditongo
(abrev.)

Meu, em
espanhol
Camarei-
ra (bras.)

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

Malhação 
Vânia e César se aproxi-
mam. Filipe tem uma aluci-
nação com Rita, que afirma 
ao rapaz que é melhor não 
aparecer mais. Max decide 
mudar seu comportamento 
e aceita ser sócio de Guga 
e Serginho. Marco conta 
a Carla sua parceria com 
Rui, e a empresária des-
confia que o marido esteja 
escondendo algo.

Éramos seis 
Resumos dos últimos capí-
tulos não divulgados pela 
emissora. 

Salve-se quem puder
Bia entra para a equipe de 
Isaac, e Dionice não gosta. 
Os filhos de Alan zombam 
da atuação de Petra na 
novela. Helena incentiva 
Micaela a viver a paixão 
que sente por Bruno. Gabi 
decide ajudar Juan e Mário 
com a viagem deles para o 

Brasil. Renatinha descobre 
que Kyra está viva.

Fina Estampa 
Daniel sugere que Antenor 
fale com Griselda sobre 
seu jeito. Antenor se des-
culpa com Griselda. Amália 
fica nervosa com o beijo de 
Rafael. Juan, Tereza Cristina 
e Crô chegam ao local do 
desfile. Antenor pede para 
Griselda se vestir com mais 

feminilidade e arrumar um 
novo emprego. Guaracy 
tenta consolar Griselda. 
Paulo e Esther são ovacio-
nados na passarela após 
o desfile. Tereza Cristina 
repreende Renê Júnior. 
Baltazar se enfurece ao 
ver Solange na televisão 
e Celeste tenta defender 
a filha. Antenor pensa em 
encontrar uma pessoa para 
fingir ser sua mãe.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE MARÇO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Sem Data
O evento que reuniria mulheres empreendedoras de todos Estado  
nesta semana( dias 28 e 29 deste mês) , promovido pela Feco-
mércio, 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. 

PORTRAIT
SIMONE PRANDO ilumina a coluna nesta quarta-feira (25) num clique exclusivo do 

acervo Studio Luci Lemes. 

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

aniversário hoje  -, Elineia Silva 
Paixão, Evelyn Pizaia Dorisvaldo 

Novaes Correia, Marcelo Gomes do 
Vale, Sandra Sitta, Elizeu Auth  e 

Fernando Elias Mella Silva. Da colu-
na: felicidades! 

Percebi que to-
das as coisas que 
temia e receava 
só continham 
algo de bom 
ou de mau na 

medida em que o 
ânimo se deixava 
afetar por elas.

(Baruch Spinoza)

 LUCI LEMES
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On Line 
Aciu suspendeu atendimento 

presencial desde segunda-feira 
(23). Os serviços da entidade 
continuarão sendo disponibili-

zados de modo online e também 
por telefone. O atendimento será 
online, pelo site da entidade e 
também pelos telefones (44) 

3621-6700/98422-1493

Costela
O Rotray Club Umuarama agen-
dou mais uma edição da  Festa 
da Costela (18ª)  que acontece 

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

convites à venda.

Aulas on-line
Quem estuda na Unipar está tendo aulas teóricas, nor-
malmente.  A Instituição está dando especial atenção 
aos meios digitais de relacionamento com seus alunos. 
Com as aulas presenciais canceladas desde o início da 
semana passada, a saída foi intensificar o uso dos mé-

todos interativos, por meio do Google Classroom. E está 
dando bastante certo, diz o coordenador do Pró-Magíster 

(Programa Institucional da Valorização do Magistério 
Superior) , Luiz Roberto Prandi. Para isso, a Unipar tem 
convênio com o Google for Education, que disponibiliza 
ferramentas virtuais modernas e eficientes para o bom 

andamento do processo ensino-aprendizagem.

Caro amigo!
Em tempo de reclusão, a coluna recorre aos arquivos 
e relembra momentos importantes em que a amizade 

ressoa como grande aliada das horas difíceis. Em desta-
que, Wanderlei Rosa e  Orlando Santos grandes líderes 

da nossa cidade. 
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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

Nesta era do conhecimento e de mudanças 
aceleradas, continuar os estudos é a decisão mais 

acertada que o profissional de qualquer área 
toma. Para o graduado, a especialização é um dos 

caminhos indicados para que ele amplie seu leque de 
competências.

A Unipar tem cerca de cem opções de cursos 
lato sensu, com projeto pedagógico bom para o 

recém-formado, porque o motiva na busca por novos 
conhecimentos, e bom para o profissional que já 
está no mercado de trabalho, porque abre novas 

possibilidades de atualização e aprimoramento das 
suas habilidades. 

Na área da saúde, graduados em Enfermagem, 
Biomedicina, Farmácia, Medicina, Odontologia, 

Medicina Veterinária e áreas afins podem optar pela 
especialização em Infecção Hospitalar e Resistência 

Antimicrobiana.
A proposta é qualificar o pós-graduando para 

atuar nesta área, tão requisitada hoje em dia, com 
conhecimentos amplos e técnicas eficazes. O corpo 
docente, de alto nível, é formado por professores 

mestres e doutores com larga experiência na 
docência, na pesquisa e no mercado de trabalho.
Seguindo à risca todas as exigências do Ministério 

da Educação, a grade curricular é eclética e 
sintonizada com as necessidades de aprendizagem do 

pós-graduando. 
O início das aulas está previsto para o final de 

março; serão 360 horas, ministradas em regime 
quinzenal [às sextas à noite e aos sábados, manhã e 

tarde]. E o número de vagas é limitado: são apenas 30.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Infecção Hospitalar 
e Resistência Antimicrobiana 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Novas 
viaturas

A PM de Umuarama rece-
beu seis novas viaturas GM 
Cruze que serão usadas no 
pol iciamento ostensivo do 
município. O lote faz par te de 
uma ‘leva’ de 200 novas viatu-
ras que o governador Ratinho 
Jr liberou para as forças de 
segurança, num investimento 
de R$ 33 milhões que contem-
pla a PM, Polícia Civil e Corpo 
de Bombeiros. Em Umuarama 
os veículos já estão prontos 
para serem utilizados.

O  Co rpo  de  Bombe i r os 
recebeu 50 viaturas e cami-
nhões, além de 78 equipa-
mentos de proteção respira-
tória, que serão distribuídos 
em nas regiões de Londrina, 
Cascavel, Piraquara, Umua-
rama, Ponta Grossa, Fran-
cisco Beltrão e Curitiba. Para 
a Polícia Civil foram entregues 
75 viaturas que atenderão 
diversas regiões e a Polícia 
Militar recebeu 75 novas via-
turas para todo o Estado.

DIVULGAÇÃO
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Olimpíadas adiadas para 2021
O governo do Japão afirmou na 

manhã de ontem (terça-feira, 24) 
que o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) aceita adiar os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, previstos 
para serem disputados entre 24 
de julho e 9 de agosto deste ano, 
para 2021. O mesmo aconteceu 
com outros dois grandes eventos 
esportivos do ano, a Eurocopa e 
a Copa América de futebol, que 
também foram suspensos de 
2020 para 2021. O motivo: a 
pandemia do coronavírus.

O adiamento é inédito na histó-
ria dos Jogos, cuja primeira edição 

na era moderna foi disputada em 
1896. Somente as duas Guerras 
Mundiais foram responsáveis por 
perturbar o calendário olímpico, 
em 1916, 1940 e 1944, mas 
em todos estes casos a decisão 
final foi o cancelamento defini-
tivo das edições. “Nas circuns-
tâncias atuais e com base nas 
informações apresentadas nesta 
terça-feira (24) pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o presi-
dente do COI e o primeiro-ministro 
do Japão concluíram que os Jogos 
Olímpicos de Tóquio devem ser rea-
gendados para depois de 2020 e 

serem disputados no mais tardar 
no verão (boreal) de 2021, com o 
objetivo de preservar a saúde dos 
atletas e de todos os envolvidos 
nos Jogos Olímpicos, assim como 
da comunidade internacional”, 
anunciou o COI em comunicado.

Pouco antes, em Tóquio, ao tér-
mino de uma teleconferência com 
o presidente do COI, Thomas Bach, 
o primeiroministro japonês, Shinzo 
Abe, anunciou que havia “apresen-
tado uma proposta de adiar (os 
Jogos Olímpicos) por cerca de um 
ano” e que o dirigente olímpico con-
cordou “em 100%”.

Entre as ações da Prefeitura para enfrentar o 
coronavírus em Umuarama, está a instalação de 
centrais para receber denúncias, sugestões e 
prestar orientações, esclarecendo dúvidas com 
informações confiáveis. Desde o início desta 
semana está funcionando o COE – Centro de 
Operações de Emergência – com foco exclu-
sivo no coronavírus, que atende em horário 
comercial, a população pode consultar o COE 
pelos telefones (44) 3639-1904 e 98457-
1830. Outro canal de atendimento é o Call 
Center, que atende reclamações, denúncias 
e presta orientações sobre as determinações 
decretadas pelo município para enfrentar a 
pandemia. O serviço pode ser acessado pelo 
telefone (44) 3621-4141. Fora do horário 
de expediente, as denúncias devem ser feitas à 
Guarda Municipal, pelo fone 153.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU)
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