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Sobe para 56 o número 
de casos de Covid-19 
em investigação em 
Umuarama 

Decretos para o enfrentamento 
ao coronavírus continuam valendo 
Após a manifestação do presidente Jair Bolsonaro para que o comércio seja reaberto e 
as aulas retomadas, a Prefeitura de Umuarama informou que os decretos baixados pelo 
Executivo com medidas para o enfrentamento do avanço do novo coronavírus seguem 
em vigor. Comércio, indústria e prestação de serviços devem continuar parados até a 

publicação de novo decreto, mantendo também as exceções aos segmentos essenciais, 
como farmácias, supermercados, padarias, açougues, oficinas mecânicas, postos de 

combustível e fornecedores de água e gás. l Pág. 5

Aumento no preço
 Pesquisa do Procon de Umuarama constata um aumento nos 
preços de cesta básica em pleno período de quarentena. Em 
dois levantamentos distintos, o órgão apurou elevação média 
de 4% nos preços de produtos das marcas líderes. Nos produ-

tos mais populares, o aumento médio é de 11,67%. 
l Pág. 9
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Assistência social
O governo federal definiu medidas, no âmbito da rede de 
assistência social pública e privada, para enfrentamento 
da emergência em saúde pública decorrente do novo 
coronavírus. A portaria do Ministério da Cidadania foi 
publicada ontem (25) no diário Oficial da União e destaca a 
importância do Estado brasileiro garantir a oferta regular de 
serviços e programas socioassistenciais voltados à população 
mais vulnerável e em risco social.

Calamidade pública
Em votação remota na Assembleia Legislativa do Paraná, 
os deputados aprovaram em segundo e terceiro turnos, 
além da redação final, o projeto de decreto legislativo 
que reconhece o estado de calamidade pública no 
Paraná. O pedido foi feito pelo Governador Ratinho 
Jr e tem efeito até o dia 31 de dezembro de 2020. Na 
justificativa, o Governo ressalta que a Organização 
Mundial da Saúde já reconheceu o estado de calamidade 
pública em todo mundo, decorrente da pandemia 
causada pelo COVID-19, o coronavírus, afirmando que 
as medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia 
gerarão uma série de custos não previstos na Lei 
Orçamentária Anual do Estado do Paraná. 

Garantias
O reconhecimento da situação de calamidade pública garante 
que o Estado fique dispensado do atingimento dos resultados 
fiscais e da limitação de empenho previstos no art. 9º da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Orçamento, 
presidida pelo deputado Evandro Araújo (PSC), é quem ficará 
responsável por acompanhar e fiscalizar a situação fiscal e a 
execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à 
emergência de saúde pública.

Medidas de 
prevenção
De acordo com o texto, os 
órgãos gestores da política de 
assistência social dos estados, 
municípios e do DF adotarão 
medidas de prevenção 
e redução do risco de 
transmissão para preservar os 
serviços. As equipes deverão 
flexibilizar as atividades 
presenciais nos centros de 
assistência social e priorizar 
os atendimentos graves ou 
urgentes. Também deverão 
ser suspensas todas as 
atividades coletivas, mas, não 
sendo possível, recomenda-se 
manter a distância mínima de 
um metro entre os presentes 
e realizar as atividades em 
ambientes arejados.

Moradores de rua
A portaria também 
recomenda observar os 
cuidados de prevenção da 
transmissão, em especial 
nos serviços voltados para 
pessoas em situação de rua, 
com deficiência, idosos e 
nos serviços de acolhimento. 
Além disso, deverá ser feito 
o acompanhamento remoto 
dos usuários, por meio 
de ligação telefônica ou 
aplicativos de mensagens, 
principalmente daqueles 
nos grupos de risco para 
covid-19. Entre as ações 
previstas está a adoção de 
turnos de revezamento 
da equipe para evitar 
a concentração e a 
proximidade de pessoas no 
ambiente de trabalho.
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Câmara não definiu se haverá 
sessão ordinária na segunda
A mesa diretora da Câmara 

Municipal de Umuarama não deci-
diu, até o final da tarde de ontem, 
se realizará às sessões ordinárias 
que acontecem regimentalmente 
às segundas-feiras, às 19h30du-
rante o período de quarentena. 
Na última segunda (23), a reunião 
dos parlamentares do município 
chegou a ser iniciada, mas devido 
à falta de quórum, teve que ser 
encerrada. Apenas metade dos 
vereadores compareceu. Alguns 
justificaram a falta devido à pan-
demia e à medida ao isolamento, 
alegando terem parentes idosos. 
Alguns por estarem dentro da faixa 
de risco estipulada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), ou 
seja, acima dos 60 anos.

DECRETOS MUNICIPAIS
Ao decretar situação de emer-

gência, o prefeito Celso Pozzobom 
definiu também detalhes a res-
peito do fechamento do comércio 
na cidade e das normas de isola-
mento da população.

O decreto 069/2020 manteve 
suspensas as feiras do produtor 
por um período de sete dias, a 
contar da sexta-feira (19), permi-
tindo apenas a entrega de mer-
cadorias em domicílio. Os postos 
deverão receber pelo combustível 
em espaços aber tos e proíbe a 
entrada de clientes nas conve-
niências, bem como beta o fun-
cionamento de lava-jato, troca de 
óleo ou outro serviço.

O ar tigo 5º suspende por sete 
dias a par tir da terça-feira, 24, 
o funcionamento das fábricas 
e indústrias que não se enqua-
dram no conceito de ser viço ou 
atividade essencial (conforme o 
decreto federal 10.282/2020). 

“A f inalidade é preser var a 
saúde dos trabalhadores, que 
permanecem em grande número 
nos barracões sem condições 
de evitar o contágio do vírus”, 
reforçou o prefeito, e estende 
a proibição do atendimento ao 
público no comércio até o pró-
ximo dia 30 de março.

O decreto também trouxe reco-
mendações específicas para super-
mercados, farmácias e comércios 
considerados essenciais e man-
teve a suspensão das atividades 
nos bancos – com exceção para 
lotéricas, compensação bancária, 

redes de car tões de crédito e 
débito, caixas eletrônicos e outros 
serviços não presenciais.

O funcionamento do Poder 
Legislativo Municipal não foi 
afetado pelas normativas deter-
minadas pelo Poder Executivo, 
mas seguindo as regras de con-
finamento, o presidente, verea-
dor Noel do Pão, determinou que 
alguns servidores fossem dispen-
sados por estarem dentro da faixa 
de risco da OMS e outros deve-
riam trabalhar remotamente das 
suas casas durante a quarentena, 
fato que já está acontecendo.

Probabilidade
Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, até o final da tarde de 

ontem não havia definições a respeito da realização, ou não da sessão ordinária 
da próxima segunda-feira (30), data que ainda está dentro do período de qua-

rentena, mas que provavelmente a Mesa Diretora poderá deliberar a respeito do 
assunto até o final da tarde da sexta-feira (27).

MESA diretora poderá definir se haverá sessões ordinárias durante quarentena ate sexta-feira

ARQUIVO JORNAL TRIBUNA HOJE NEWS
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R$ 37,7 milhões da 
Alep para a Saúde

A Assembleia 
Legislat iva do 
Paraná vai trans-
fer i r  R$ 37,7 
milhões do Fundo 
de Modernização 
do Legislat ivo 
para o Fundo Esta-
dual de Saúde do 
Paraná. Os recur-
sos serão desti-
nados às ações 
de combate e pre-
venção do novo 
coronavírus e da 
dengue. O valor é o mon-
tante total disponível no 
Fundo do Legislativo.

Um projeto de lei com-
plementar foi apresentado 
ontem (quar ta-feira, 25) 
durante a sessão plenária, 
pela Comissão Executiva 
da Casa, formada pelo pre-
sidente Ademar Traiano 
(PSDB), primeiro secretário 
Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
e segundo secretário Gilson 
de Souza (PSC) para autorizar 
a transferência dos recursos.

Na sequência, como rela-
tou o presidente Traiano, 
será assinado um convênio 
com o Governo do Estado 
para formalizar o repasse 
dos recursos. “A Assem-
bleia mais uma vez, diante 
dessa crise grave no estado 
e no país e que preocupa a 
todos nós, tomou a inicia-
tiva de devolver os recursos 
para poder contribuir com 
o Governo nessa crise, que 
também será econômica e 
que vai assolar o estado 
na arrecadação de impos-
tos”, disse. “Esses recur-
sos seriam utilizados para 
a modernização de alguns 
setores da Assembleia. 
Abrimos mão para socor-
rer o estado. É a contribui-
ção que o Poder Legislativo 
está dando nesse momento 
em que há a necessidade 

de que todos nós venha-
mos a nos unir para pas-
sar e superar essa grave 
crise”, completou.

O primeiro secretário, 
deputado Romanelli, des-
tacou que a decisão foi 
tomada em consenso com 
todos os parlamentares. 
“A Assembleia Legislativa 
reforça assim seu papel 
institucional de represen-
tação imediata da popula-
ção”, salientou. “Estamos 
fazendo o repasse de todos 
os recursos que a Assem-
bleia tem em caixa para 
o combate ao coronavírus 
e à dengue no Paraná. 
Serão R$ 37,7 milhões 
para o caixa da Secreta-
ria da Saúde, que tomará 
as melhores decisões 
para o combate a essas 
duas graves epidemias 
que estamos sofrendo”, 
afirmou Romanelli.

Romanelli lembrou que 
as reuniões das comissões 
e sessões estão ocorrendo 
de forma remota. “Estamos 
seguindo com as sessões 
legislativas e discutindo e 
aprovando medidas que o 
governo estadual tomará 
nos próximos dias. Tam-
bém nas regiões do todo 
o estado, acompanhando 
a situação e atuando junto 
ao Executivo”.

RECURSOS que integram o Fundo de Modernização 
do Legislativo serão transferido para o Fundo de Saúde

DÁLIE FELBERG/ALEPIsenção
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) solicitou ao 
governador Ratinho Júnior 
a isenção do pagamento de 
tarifas de água e energia 
elétrica de hospitais e 
congêneres de saúde por 
120 dias. A medida reforça o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus como 
preconizado pela Organização 
Mundial da Saúde.

Aumento adiado
Carlos Sanchez, 
representante da indústria 
farmacêutica Grupo NC, 
voltou atrás. Sanchez 
afirmou, em reunião com 
a Fiesp, que os aumentos 
para remédios relacionados 
com a covid-19 podem ser 
adiados. Quanto aos demais 
(remédios) só haveria dois 
caminhos, um dólar de R$ 
4 para o seu setor ou uma 
redução de 5% na margem 
das farmácias, que deveria 
ser repassado à indústria.

Pico da epidemia
O secretário Beto Preto 
(Saúde) disse que o Paraná 
deve ter 10 mil casos de covid-
19 no pico da epidemia, mas 
se prepara caso esse número 
chegue a 30 mil. O secretário 
esclareceu que 85% devem ser 
leves, e cerca de dois terços 
dos 15% restantes vão precisar 
de tratamento em enfermaria 
e um terço de internamentos. 
“São esses 15% que nos 
preocupam e o esforço é 
para atendê-los da melhor 
forma, evitando os casos de 
mortalidade entre os grupos 
de risco”, disse.

Toque de recolher
O prefeito Claudemir Romero 
Bongiorno (MDB) decretou 
mais seis medidas que devem 
ser adotadas para conter o 
avanço do coronavírus em 
Cianorte - são seis casos 
confirmados na cidade. Entre 

as novas determinações 
estão um toque de recolher 
a partir das 21h até as 5h e 
mudanças nos horários de 
ônibus e supermercados.

Montadoras
Segundo a Anfavea 
(Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores), as montadoras 
no Brasil estudam usar fábricas 
paradas para fazer produtos 
em falta nos hospitais para 
combater a epidemia de 
coronavírus. Das 65 fábricas no 
Brasil, 37 estão paradas, com 
mais de 100 mil trabalhadores 
em férias coletivas, licenças 
ou lay-off. Uma das opções, 
seria utilizar as impressoras 
3D para produzir peças de 
ventiladores e respiradores, 
que depois seriam montados 
por empresas especializadas.

Enem 2020
O Inep avalia adiar o Enem 
devido à crise causada 
pelo novo coronavírus. As 
propostas estudadas falam 
em pelo menos 15 dias de 
adiamento da data, mas o 
prazo deve variar de acordo 
com a duração de medidas de 
isolamento que impuseram a 
suspensão de aulas em todo 
o País. Inicialmente, o exame 
seria aplicado digitalmente nos 
dias 11 e 18 de outubro, e no 
modelo tradicional nos dias 1º 
e 8 de novembro.

Divergências
O núcleo central do Ministério 
da Saúde de combate ao 
novo coronavírus sofreu uma 
baixa. Júlio Croda, diretor do 
Departamento de Imunização 
e Doenças Transmissíveis, 
afastou-se de suas funções após 
divergências internas. Croda 
está de férias até o começo de 
abril, mas não deverá retornar 
ao trabalho em razão de 
discordâncias com seu chefe, 
o secretário de Vigilância em 
Saúde, Wanderson de Oliveira.
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Decretos de Pozzobom
continuam valendo

Apesar de o presidente Jair 
Bolsonaro ter dito em seu pronun-
ciamento na última da terça-feira 
(24), que discorda das ações de 
fechamento do comércio nos muni-
cípios, a Prefeitura de Umuarama 
informou ontem (quarta-feira, 25), 
pela manhã que, apesar das reco-
mendações feitas pelo Governo 
Federal, os decretos do Poder Exe-
cutivo do município, com medidas 
para o enfrentamento do avanço do 
coronavírus continuam valendo.

“O comércio, indústria e presta-
ção de serviços devem continuar 
parados até a publicação do novo 
decreto – com exceção de setores 
considerados essenciais, como far-
mácias, supermercados, padarias, 
açougues, oficinas mecânicas, pos-
tos de combustível, fornecedores 
de água e gás, serviços funerários 

Parlamentar quer adiar cobrança de tributos durante a quarentena
O vereador Mateus Barreto 

assinou semana passada, uma 
indicação endereçada ao prefeito 
de Umuarama, Celso Pozzobom, 
propondo o adiamento da cobrança 
de impostos e taxas para profissio-
nais e empresas que sofrerem pre-
juízos em suas atividades em razão 
da pandemia da Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus.

O parlamentar fundamenta sua 
proposta em razão de que muitas 
atividades comerciais e de presta-
ção de serviço foram seriamente 
afetadas pela redução e até sus-
pensão de seu funcionamento. 
“Eventos foram cancelados, pes-
soas estão em distanciamento 
social e empresas precisaram 
fechar suas por tas temporaria-
mente. Tudo isso para evitar a 

proliferação desse vírus, que é 
muito perigoso e já matou milha-
res de pessoas no mundo todo em 
pouco tempo. A nossa proposição 
busca amenizar os prejuízos do 
setor privado”, justifica.

Na quinta-feira (19), o prefeito 
Celso Pozzobom havia assinado 
decreto suspendendo o funciona-
mento do comércio da cidade, pelo 
prazo de 7 dias, contados a partir 
da sexta-feira (20), com o intuito de 
evitar a proliferação do coronavírus. 
O vereador argumenta que poster-
gar a cobrança dos tributos não 
traria grandes danos aos cofres 
públicos, mas aliviará o prejuízo 
amargado pelo setor privado, 
podendo evitar fechamento defi-
nitivo de empresas e demissão 
de funcionários. 

e indústrias que produzem matéria-
-prima para serviços essenciais”, 
ressalta o Prefeito Celso Pozzobom, 
lebrando que “A determinação é a 
de suspender o atendimento direto 
ao público, evitar aglomerações e 
reforçar as medidas preventivas 
de distanciamento e higienização, 
nos casos de exceção”. O prefeito 
também lembra que punições serão 
lavradas contra os infratores. “A Pre-
feitura vai manter a fiscalização nas 
ruas e quem infringir as determina-
ções do decreto municipal estará 
sujeita às penalidades”, acrescenta. 
Fique em casa e reforce as medidas 
de higiene. Pense na saúde da sua 
família em primeiro.

PREFEITO lembra que decreto continua 
valendo e comércio deverá permanecer 

fechado durante a quarentena

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

MATEUS Barreto alega que postergar a cobrança 
não traria danos aos cofres públicos, mas aliviará o 
prejuízo amargado pelo setor privado

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Maconha apreendida estava 
escondida em churrasqueira

Policiais militares de Umuarama detiveram na manhã de 
ontem (25) um homem que se preparava para enterrar 
25 pedras de crack em um terreno situado à rua 13 de 
Maio no Jardim Alvorada. A apreensão aconteceu durante 
patrulhamento de rotina pelo bairro, até os policiais fla-
grarem a movimentação suspeita. “Ele não viu a equipe se 
aproximar e foi constado que ele estava tentando enterrar 
25 pedras de crack dentro de uma bolinha”, disse um dos 
PMs. As drogas foram apreendidas e o suspeito preso. De 
acordo com a Polícia Militar (PM) ele já tinha anteceden-
tes criminais por tráfico de drogas no município de Ivaté.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Policiais civis de Umuarama 
monitoraram durante dois dias 
um homem de 28 anos de 
idade suspeito de praticar o 
tráfico de drogas na cidade. O 
homem foi descober to e, assim 
que a droga foi encontrada, foi 
realizada sua detenção.

Os investigadores que fazem 
parte do Grupo de Diligências Espe-
ciais (GDE) realizaram a apreensão 
ao final da manhã de ontem (quar-
ta-feira, 25). Foram 22 quilos de 
maconha encontrados.

De acordo com a Polícia Civil, 
uma denúncia dando conta que 
um homem suspeito de trá-
f ico estar ia se deslocando 
com entorpecentes de Por to 
Camargo para Umuarama, fez 
com que os investigadores ini-
ciassem o monitoramento.

Foram fei tas di l igências, 
até que o suspeito foi seguido 
pelos investigadores. Ele che-
gou a uma residência situada 
no Jardim San Fernando (proxi-
midades da Zaeli).

Ao tentarem a abordagem, o 
homem tentou fugir correndo e 
pulando o muro nos fundos do quin-
tal, mas acabou por ser capturado.

Durante a averiguação inicial, 

foi descober to que o detido 
possui antecedentes criminais 
por receptação. A droga estava 
escondida dentro de uma chur-
rasqueira na casa que per tence 
a um parente do acusado. Esta 
segunda pessoa envolvida, 
embora tenha informado que não 
sabia sobre as drogas, também 
foi encaminhada à delegacia.

OS 22 quilos de maconha foram apreendi-
dos no Jardim San Fernando

DIVULGAÇÃO

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$
Petrobras PN +8,1% 14,32 
Vale ON +8,5% 40,85 
Bradesco PN +7,5% 21,85 
Viavarejo ON +14,0% 5,71 
Gol PN +35,1% 10,94 
Braskem PNA +31,8% 15,02

IBOVESPA: +7,50% 74.955 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 0,92
Peso arg. 64,05

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 5,0320 5,0330 +12,3%
PTAX  (BC) 0,0% 5,0700 5,0706 +12,7%
PARALELO -0,9% 4,2000 5,2400 +10,8%
TURISMO -0,9% 4,2000 5,2200 +10,8%
EURO +0,3% 5,4918 5,4945 +11,2%

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 25/03

Iene R$ 0,0455
Libra est. R$ 5,96
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1297,52 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/03

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 25/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 93,00 3,3% 14,1%
SOJA Paranaguá 99,80 2,4% 11,3%
MILHO Cascavel 48,50 1,0% 7,8%

SOJA 881,50 -5,25 -0,8%
FARELO 321,70 -10,40 9,8%
MILHO 348,50 1,25 -7,4%
TRIGO 580,00 18,50 8,0%

SOJA 85,85 -0,3% 7,8%
MILHO 42,94 0,0% 4,8%
TRIGO 55,75 0,0% 10,0%
BOI GORDO 186,59 0,5% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 25/03 PR DIA 30d.

Em 25/03 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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Novos 27 casos 
de Covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) confir-
mou ontem, (quarta-feira, 
25) no início da noite, 
mais 27 novos casos de 
coronavírus no Paraná. 
São 14 homens e 13 
mulheres com idades entre 
20 e 54 anos, sendo que 
19 deles são de Curitiba, 
outro de Pinhais, mais um 
em Foz do Iguaçu, outro 
em Maringá, dois novos 
em Ponta Grossa, e mais 
um nas cidades de Faxinal, 
Campo Mourão e um em 
São Paulo, fora do Estado.

O panorama da doença 
no Paraná é de 97 casos 
confirmados, 483 descar-
tados e 3.588 que ainda 
estão sob investigação 
e aguardam resultados 
de exames.

De acordo com a 
Secretaria Estadual de 
Saúde, nas últimas 24h, 
foram descartados 286 
casos manualmente 
devido à instabilidade 
constante do sistema do 
Ministério da Saúde.

Um deles é em Umua-
rama, que apresenta dois 
casos descartados, mas 
um aumento no número 
de pacientes sob inves-
tigação. Na terça-feira 
(24) eram 40 e ontem 
o número pulou para 56 
casos que estão sendo 
analisados no município.

Históricos de viagens 
e demais informações 
sobre casos confirma-
dos podem ser verifica-
das junto às secretarias 

municipais de saúde.
Até o início da noite 

de ontem, o Paraná 
não havia apresentado 
nenhum caso regis-
trado de transmissão 
comunitária.

Todas as notificações 
pelos serviços de saúde 
de síndromes respirató-
rias constam no boletim 
como casos em investiga-
ção e a medida cumpre 
a Portaria nº 454/2020, 
do Ministério da Saúde, 
que estabelece critérios 
e procedimentos.

AUMENTO DIÁRIO
De acordo com a 

Secretaria de Saúde do 
Paraná, diariamente os 
serviços de saúde dos 
399 municípios notifi-
cam os atendimentos de 
síndromes respiratórias 
via sistema, isso explica 
o aumento diário signifi-
cativo nos números em 
investigação. Porém, 
nem toda notificação quer 
dizer que o caso seja con-
siderado como suspeito.

A Por taria do Minis-
tério da Saúde exige a 
notificação imediata. 
Após isto, o serviço de 
saúde municipal, através 
da análise clínica, define 
se aquele paciente é um 
suspeito em potencial e 
verifica a necessidade, ou 
não, da coleta de amostra 
para a realização de tes-
tes, ou seja, o número de 
casos em investigação não 
significa que todos são 
considerados suspeitos.

Jair & Mandetta
Quem assistiu na coletiva de 
ontem à defesa do ministro da 
Saúde, Luiz Mandetta, sobre o 
discurso polêmico e controverso 
do presidente Jair Bolsonaro na 
noite anterior pode estranhar, 
mas quem acompanha os 
bastidores do cenário garante: no 
início do dia, o ministro ensaiou 
entregar o ministério e avisou 
que deixaria o cargo à disposição. 
Bolsonaro deu um ultimato a ele, 
para escolher entre o DEM e o 
ministério; e Mandetta escolheu 
ficar. O ministro, consciente da sua 
importância no atual processo, 
engoliu seco o discurso que teve 
repercussão internacional e 
praticamente rifou todo o esforço 
da força-tarefa do ministério. 
Aliados de Mandetta no Mato 
Grosso do Sul, consultados, 
foram importantes na decisão do 
ministro de permanecer no cargo.

Jogo político
Bolsonaro quer afastar o DEM do 
Governo - partido de Mandetta, 
deputado federal licenciado. 
Começou por tirar Onyx Lorenzoni 
da Casa Civil - mas o manteve 
perto, por gratidão, como aliado 
da campanha de 2018.

Bisturi nervoso
Padrinho de Mandetta no 
ministério, o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM), rompeu 
com Bolsonaro. Ele e Mandetta se 
conhecem há décadas, desde os 
tempos de faculdade de Medicina 
no Rio. Ficou brabo ao saber que o 
aliado decidiu ficar na pasta.

Federais
Dois federais estão contaminados 
com coronavírus. Um agente 
policial do Aeroporto do Recife e 
um delegado que voltou de férias 
da Espanha.

Cadê o navio?
A Marinha e a PF estão perto 
de cravar o navio que despejou 
toneladas de piche na costa 
brasileira e que causaram 
as manchas nas praias. As 
investigações continuam.

Turma da latinha
O presidente da Frente 
Parlamentar Brasileira de 
Bebidas, deputado Fausto Pinato 
(Progressistas-SP), enviou carta 
ao presidente Bolsonaro pedindo 
que elimine os R$ 5,8 bilhões 
de incentivos fiscais concedidos 
às grandes (Coca-Cola e Ambev, 
entre outras). É dinheiro suficiente 
para salvar muita gente no País - 
na saúde e na economia. 

Na conta
O dinheiro, a priori, seria para 
bancar metade dos R$ 11 bilhões 
do Benefício de Prestação 
Continuada que sustenta milhões 
de brasileiros nas classes C e D. Em 
tempo, o reajuste do BPC aprovado 
pelo Congresso esbarrou em uma 
liminar do... TCU.

Fim de papo
O presidente do STJ, ministro João 
Noronha, negou há dias recurso 
da transportadora marítima 
Easylog, representante no Brasil 
da gigante suíça Ceva Logistics. 
A empresa foi condenada na 
corte superior a pagar dívida de 
mais de R$ 3 milhões à empresa 
americana. O processo já dura 
mais de 13 anos e a conta ainda 
orbita no débito.

Consciência
Caito Maia, dono da Chillibeans, 
franquia de óculos e relógios, 
cancelou evento em um navio na 
costa paulista no último fim de 
semana, que contaria com 3 mil 
colaboradores. Prejuízo de uns 
R$ 8 milhões. Mas consciente do 
dever cumprido. 

Porta-bandeira
O COI adiou os Jogos de Tóquio 
para 2021. Mas Bolsonaro 
empunhou a bandeira e vai entrar 
desfilando sozinho no Estádio 
Olímpico. Essa é a leitura que se 
faz do discurso.
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Secretário da Saúde estima até 
30 mil casos de Covid-19 no PR

O Paraná deve ter 10 mil casos 
de Covid-19 no pico da epidemia, 
mas se prepara caso esse número 
chegue a 30 mil. “Para isso, conta-
mos com 200 leitos de (Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) a mais 
para o caso da epidemia chegar a 
40 dias. Se a situação ultrapassar 
esse período, temos condição de 
contratar até 600 novos leitos”, 
afirmou o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, na última ter-
ça-feira (24) aos deputados esta-
duais durante participação na ses-
são plenária. O secretário explicou 
aos parlamentares, através do sis-
tema remoto utilizado para a reali-
zação da sessão plenária, como o 
Governo se prepara para o enfren-
tamento ao Covid-19.

Beto Preto ressaltou que o 
combate à doença acontece em 
duas fases:  o rastreio epidemio-
lógico e o atendimento. A primeira 
etapa se dá pela observação do 
que vem ocorrendo na Europa e 
na Ásia. Com isso, investindo na 
fabricação e aquisição de testes 
rápidos e atuando firmemente em 
prevenção. “O paranaense tem 
seguido as orientações de preven-
ção passadas pelo Estado, como a 
interrupção de atividades e o isola-
mento domiciliar”.

Como se trata de uma pande-
mia, o secretário diz que não é 
possível trabalhar com números 
exatos. Mesmo assim, se mos-
trou confiante. São três planos 
diferentes em caso de uma crise 
aguda. 200 novos leitos de UTIs 
e 300 de enfermaria em um pri-
meiro momento; Em um segundo 
estágio, com 350 leitos de UTIs 
e outros 500 leitos de enfermaria 
e, se houver um pico mais alto, 

Números no PR
Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, são 2500 casos notifica-

dos até o momento.  1844 suspeitos e 70 confirmados. Foram descartados 
197 casos. Dez destes casos foram contabilizados nas últimas 24 horas em 
Curitiba (6), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), Cascavel (1) e um caso de 

paciente residente fora do Estado (Brasília). Os pacientes são sete mulheres 
e três homens com idades entre 23 e 70 anos. Metade das confirmações vem 
de pessoas que estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Dubai e Itália. 
A secretaria aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para 
validação de cerca de 600 casos negativos, já diagnosticados e descartados 
pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Quatro pacientes confirmados 
com o coronavírus estão em isolamento hospitalar, três com quadro clínico 

considerado leve e um em estado grave. O secretário lembra que “Apesar dos 
números crescerem a cada dia, o Paraná registra um percentual de 0,39% de 

casos por 100 mil habitantes.  O menor índice da região Sul”.

LEITOS de UTI do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, em Curitiba Geraldo Bubniak/AEN

existe a possibilidade, de acordo 
com o secretário, de 600 leitos 
de UTIs mapeados e contratados 
da rede de hospitais privados, 
filantrópicos e próprios exclusi-
vamente para o enfrentamento 
ao Coronovírus. 

Dos 10 a 20 mil casos previs-
tos para o Paraná, segundo os 
estudos do Ministério da Saúde, 

o secretário Beto Preto esclarece 
que 85% devem ser leves. Dos 
15% restantes, dois terços vão 
precisar de tratamento em enfer-
maria e um terço de internamen-
tos. “Sãos esses 15% que nos 
preocupam e o nosso esforço é 
para atendê-los da melhor forma, 
evitando os casos de mortalidade 
entre os grupos de risco”, disse.
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Pesquisa do Procon de Umua-
rama realizada na última segunda-
-feira (23), constatou um aumento 
nos preços de cesta básica, Em 
dois levantamentos distintos, o 
órgão apurou elevação nos preços 
tanto das marcas líderes (4% em 
média) quanto nas mais popula-
res (11,67%). “Apesar da variação 
positiva, constatamos que exis-
tem produtos comercializados a 
diversos preços, a depender de 
sua marca e do mercado. Alguns, 
inclusive, tiveram queda de valor”, 
disse o secretário municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor, 
João Paulo Souza Oliveira.

A redução foi notada nos pre-
ços da farinha de mandioca tor-
rada, carne de primeira, molho de 
tomate e sabonete, dentro outros 
itens. “Verificamos aumento de 
preço em produtos específicos, 
como o leite integral, razão pela 
qual tomamos providências para 
notificar os fornecedores a fim de 
colher informações para verificar se 
o aumento se deu pelos próprios 
comerciantes ou pelos distribui-
dores dos produtos”, explicou o 
secretário, coordenador do Procon.

A orientação, reforçada aos 
consumidores, é que evitem 
comprar em grande quantidade 
para estocar – conduta que con-
tribui para a elevação no preço 
das mercadorias. Em relação ao 
álcool gel 70%, nenhum dos mer-
cados possuía o produto para 
compra na data da pesquisa, por 
isso o item foi excluído.

Diante do atual cenário – 
quando o país enfrenta a pande-
mia do novo coronavírus – e para 
prover um acompanhamento mais 
dinâmico dos preços praticados no 

mercado local, o Procon Municipal 
passará a divulgar pesquisa sema-
nal da cesta básica. “Pedimos aos 
consumidores que, caso verifiquem 
aumento em algum produto espe-
cífico, nos encaminhem as notas/
cupons fiscais de compras para 

que façamos a análise da situa-
ção”, completou João Paulo Souza.

Outras informações e orienta-
ções podem ser solicitadas pelo 
fone (44) 3621-5600, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h ou 
encontradas no site do órgão.

A orientação é para que evitem compras para estocar, pois a conduta contribui para a elevação no preço das 
mercadorias

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PREFEITURA DE ALTÔNIA

Prefeituras 
da região 
de Umua-
rama estão 
fechando ram-
pas de acesso 
ao rio Paraná. 
Uma delas foi 
a administra-
ção municipal 
de Altônia. 
Alto Paraíso 
e Icaraíma 

também adotaram a medida nos últimos dias. Conforme divulgado pela Prefeitura 
de Altônia, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços realizou o fechamento da 
rampa náutica do Porto de Vila Yara. A medida foi tomada para cumprir a Portaria 
do Coripa (Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio 
Paraná e Áreas de Inuência), que orienta que as atividades e visitação no Parque 
Nacional de Ilha Grande e no rio Paraná estão proibidas.

Procon encontra aumento 
no preço da cesta básica
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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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Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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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.
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Renzo flagra Alexia/Josimara 
mexendo em seus pertences
Em “Salve-se quem puder”, Kyra inventa para Rena-
tinha que se fingiu de morta porque sentiu um pavor 
repentino de se casar. Zezinho sente ciúmes de Erme-
linda com Edgar. Gabi liga para a avó, Dulce, acertando 
a ida de Juan e Mário para moraram com ela em São 
Paulo. Renatinha obriga Kyra a escrever uma carta 
de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo que 
fique com a secretária. Renzo flagra Alexia/Josimara 
mexendo em seus pertences.

Malhação 
Marco garante a Carla que não está 
envolvido em crimes e pede que a 
esposa confie nele. Camelo revela a 
Anjinha, Jaqueline e Raíssa que Rui 
é traficante de drogas. Ramila conta 
a Diana que Andressa não é mais 
virgem. Carla confronta Rui. Henrique 
rejeita Andressa, que pede ajuda a 
Diana. Anjinha, Jaqueline e Raíssa 
defendem Andressa. Nanda cobra 
uma atitude de Henrique. Marco 
confessa a Rugieri que teme perder 
seu casamento. Nanda e Andressa 
pressionam Fafi. Milena e Jaqueline 
flagram Vânia e César se beijando. 
Anjinha ouve uma conversa entre 
Marco e Peixoto, e questiona o cará-
ter do pai. Carla pede que Marco 
deixe sua casa.

Éramos seis 
*Resumo dos últimos capítulos não 
divulgado pela emissora.

Fina Estampa 
Antenor encontra uma atriz para se 
passar por sua mãe. Esther con-
fessa a Paulo que sempre quis ter 
um filho. Griselda flagra Rafael e 
Amália se beijando. Antenor tenta 
explicar seu plano para Mirna. 
Tereza Cristina impõe que Vanessa 
a acompanhe no jantar e Renê fica 
preocupado. Antenor pede dinheiro 
emprestado a Rafael para contratar 

Mirna. Renê discute com Tereza 
Cristina e decide contratar Vanessa 
para contrariá-la. Patrícia ouve 
Antenor conversando com Daniel 
sobre Mirna. Vilma é assaltada e 
dois homens levam seu táxi.

As aventuras de Poliana 
Furioso, Pendleton acha que Luisa 
foi a responsável por espalhar a notí-
cia de Sara para a imprensa. Ruth 
solicita o desligamento imediato de 
todos os robôs do colégio. Guilherme 
pergunta para o pai sobre a possibi-
lidade de adiar sua viagem para o 
final do ano. Waldineusa pede para 
Gleyce emprestar uma roupa para 
ela comparecer ao jantar de Branca. 
Lindomar fala para Arlete que a famí-
lia terá que mudar-se novamente 
para a comunidade. Luisa fala para 
Pendleton que não tem nada a ver 
com o vazamento da notícia sobre 
Sara, e pede que ele não a afaste 
de sua sobrinha.

Cúmplices de um resgate
Um touro levado por Omar fica na 
direção de Sabrina. André coloca na 
internet o vídeo que fez de Meire e 
Dinho cantando na gravadora. Omar 
aparece e começa a narrar com o 
desespero de Sabrina. O padre apa-
rece e diz que a brincadeira parou por 
ali. Geraldo coloca o nome de Vicente 
em seus crimes. Jovens pedem para 

tirar fotos com Meire após o vídeo 
fazer sucesso na internet.

Amor sem igual 
Peppe está num hotel de péssima 
categoria, deitado no chão com a 
roupa suja de sangue. Uma prosti-
tuta se desespera ao vê-lo ali san-
grando e chama por socorro. Uma 
ambulância chega ao local e leva 
Peppe para o hospital. A enfermeira 
diz a Chico que o paciente está deli-
rando e falando um nome diferente, 
Pépe ou Pepê e que é jogador de 
futebol. Chico reconhece o rapaz e 
diz que é o jogador da Brás e que 
conhece a sogra do dono da agên-
cia, Dona Norma. Chico liga para 
Dona Norma e pede para que ela 
vá ao hospital urgente.

O rico e Lázaro 
O sacerdote percebe que Nebuzaradã 
está morto. Sob o efeito da flor da 
alegria, Sammu-Ramat tem uma crise 
de riso. Nitócris chega e ameaça a 
rainha. Fora de si, Sammu-Ramat se 
atira da varanda. Darice se despede 
de Shag-Shag. A adivinha vai até a 
frente do palácio e se depara com 
Sammu-Ramat morta no chão. Abe-
dnego diz que Asher corre perigo. 
Acompanhado de um guarda, Absa-
lom aponta para Larsa. Nabonido é 
nomeado o novo rei. Nitócris diz que 
Labash-Marduk deve ser morto.
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Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

Um fantasma do passado aparece na forma de 
um encontro, e-mail ou um telefonema. Você está 
mantendo as suas emoções sob controle e isso terá 
o efeito de fazer você se sentir em melhor forma, 
principalmente psicologicamente.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você poderia 
fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimentares 
para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Peça ajuda. Você está diante de uma situação que 
não pode ser tratada isoladamente. Cuide bem do 
seu sistema renal e cuidado com excessos. Você 
está muito tentado pelos prazeres da mesa e seu 
fígado precisa de um descanso.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas ativi-
dades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você tem um senso de humor determinado e não 
será intimidado por ninguém. Você corre risco de 
parecer demasiado egocêntrico. Você precisa rela-
xar e diminuir o ritmo de suas ideias.

Sua sede de vida o leva para os prazeres extremos e 
agora é a hora de saborear a vida em todo seu esplen-
dor. Sua atitude otimista vai fazer a diferença e facil-
mente compensará sua falta de sono. Certifique-se de 
dar tempo suficiente para comer refeições adequadas.

Você vai achar difícil manter a calma e corre o risco 
de falar cedo demais. Sua energia será canalizada 
mais naturalmente em conversas com as pessoas 
que o rodeiam. É assim que você vai encontrar seu 
rumo novamente.

O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e movimentos falsos.

Você vai ter problemas para ser sociável hoje. Não 
faça tanto esforço por nada, pense antes de fazer 
um movimento. O céu está sorrindo para você e lhe 
dará a energia que você precisa para superar um 
cansaço generalizado.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não 
ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e 
festividades estão próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfeito com seus esfor-
ços. Reduza o consumo de doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Você pode contar com a confiança e o entendimento 
hoje, consolide as coisas, especialmente no plano 
das amizades. Sua impaciência para sair da rotina 
vai fazer que você seja imprudente. Tome cuidado 
com suas articulações.
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"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

Escarlates Ricardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.
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Zélia Casoni

ZOOM
A coluna recorda o casal Adriana Incenha e Wilian Marques que  ganham o zoom 

da coluna desta quinta-feira ( 26 ).

“Existe um segre-
do, como é que 

um relacionamen-
to a dois pode 
continuar bem, 
depois de uma 

crise. É um passo 
bem simples: a 

gente se permite 
mutuamente um 
novo começo - 
com amor. Para 

o novo começo é 
preciso que não 
se volte mais ao 
anterior. Se foi 
uma crise muito 
grave, começa-se 

de novo com 
apaixonar- se, 
ficar noivo, 

casar-se e com o 
brilho do primei-
ro amor. Pode-se 

buscá-lo
 de novo.” 

(Bert Hellinger )

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Dora Quevedo, 
Diego Urbanski e Pedro Pazine. Da 

coluna: felicidades!

ARQUIVO PESSOAL

#FICAREMCASA  
É um desafio. Mas o bom é se resguardar e proteger 

o próximo e a nossa família. Muita live, ver os vídeos 
guardados para quando tivesse tempo e conversa fiada 

com amigos. A ordem é ficar em casa. Eu estou.
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ORE
“Orar por alguém é dizer “eu te 
amo” escondido, é amar sem ser 

visto, sem platéias ou aplau-
sos, orar é fortalecer o outro, é 
abraçá-lo invisivelmente.” Estas 

sábias palavras são de C.S. Lewis)

REFLITA
“É assim que eu quero que vo-
cês façam: encontrem um local 

tranquilo e isolado, de modo que 
não sejam tentados a interpretar 
diante de Deus. Apenas fiquem 
lá, tão simples e honestamente 

quanto conseguirem. Desse modo, 
o centro da atenção será Deus, 
não vocês”. Palavras que você 

encontra em Mateus 6 -, reflita.   

RELEMBRANDO

Em tempos de quarentena, nada como relembrar as mulheres ma-
ravilhosas do Conselho da Mulher da ACIU, que a cada evento se 
superam e comemoram sempre. Em 2019 foi na Choperia kaskata. 

Noite memorável. 

Thiago Casoni

O curso de Ciências Contá-
beis da Unipar já está com 
sua campanha de arre-
cadação de bombons em 
andamento, para presen-
tear as crianças do projeto 
Mestre Tomeya, do Parque 
Industrial.  Com a paralisa-
ção das aulas presenciais, o 
coordenador do curso, pro-
fessor Clóvis Uliana, pede 
para que os alunos interes-
sados em doar aguardem o 
reinício para a entrega, já 
que a campanha segue até 
31 deste mês. Essa ação 
acontece via projeto de 
extensão ‘Responsabilidade 
social e cidadania”.

Páscoa Solidária
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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

A Unipar de Cascavel está com 26 opções de cursos 
de pós-graduação, que abrangem todas as áreas do 
conhecimento. No campo da Engenharia Civil, têm 

várias oportunidades, uma delas é a especialização em 
Obras de Pavimentação em Rodovias. 

A proposta é trabalhar com a aplicação de técnicas de 
projeto e execução de obras, inclusive detalhamentos e 

vivência prática de obras de pavimentação.
O curso proporcionará o conhecimento na área 

de pavimentação relativos à realização de projetos, 
orçamentação e dimensionamento de pavimentos 

rígido, flexíveis e semirrígidos, e execução de 
avaliação da superfície de pavimentos. Também visa 

a proporcionar técnicas de execução de ensaio de 
controle de solos e pavimentação, de execução 

de obras de pavimentação e a realização de
 cada camada do pavimento.

Para suprir a demanda, o curso traz disciplinas 
específicas, como Avaliação, vistoria e perícia de imóveis 

rurais e urbanos para execução de desapropriação 
para obras rodoviárias; Canteiro de obras rodoviárias; 

Dosagem e controle tecnológico do concreto de 
cimento Portland; Ensaios laboratoriais de solos, 

materiais asfálticos e controle tecnológico para obras 
rodoviárias; Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental (EVTEA) em obras rodoviárias; Fundações e 

sondagens para pavimentação; entre outras.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Novidade atende demanda do mercado por 
profissionais capacitados; área de atuação só 

cresce dentro da Engenharia Civil 

Especialização em Obras de 
Pavimentação em Rodovias

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Covid-19 
em Altônia
A cidade de Altônia (84 km de 
Umuarama) já descartou um caso 
suspeito de coronavírus, mas 
aguarda resultados de mais dois 
pacientes, que seguem sendo 
monitorados. Em paralelo o 
município ampliou as ações para 
combater a proliferação da doença. 
Ontem (quarta-feira, 25) foi anun-
ciada uma mudança no atendi-
mento aos pacientes que apresen-
tam sintomas da doença. Ao invés 
de se dirigiram para a unidade 
básica de saúde (UBS) mais pró-
xima, quem tiver qualquer suspeita 
de coronavírus deve se dirigir para 
o posto do Jardim Social. O horário 
de atendimento no local é das 8h 
às 16h e a prefeitura reforçou que 
o atendimento é “exclusivamente a 
pacientes com sintomas que possivel-
mente podem ser contaminação pelo 
vírus Covid-19”. Os postos de saúde 
dos Jardins Panorama e Campo Belo 
vão absorver a demanda do Social 
e mantêm o atendimento normal-
mente para as outras doenças.

Fuga do 
isolamento
O Ministério Público do Paraná 
(MPPR) instaurou em Guaíra, pro-
cedimento investigatório criminal 
para apurar a prática dos crimes 
de desobediência e infração de 
medida sanitária preventiva, pre-
vistos no Código Penal, por parte 
de um engenheiro que, mesmo 
apresentando sintomas de gripe e 
sendo alertado da importância de 
manter-se em isolamento social, 
manteve suas atividades de rotina, 
inclusive em contato com outras 
pessoas. O investigado apresentou 
os sintomas depois de retornar 
de viagem a São Paulo. Após a 
confirmação de que estava com a 
doença, outras duas pessoas que 
tiveram contato com ele também 
apresentaram sintomas e são 
considerados casos suspeitos. Com 
a medida, o MP destaca o desres-
peito às orientações das autorida-
des sanitárias, representação de 
risco à saúde própria e da comuni-
dade, fatos que podem resultar em 
responsabilização criminal.



16  GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 26 DE MARÇO DE 2020

Ineficácia da máscara de tecido
A Coordenadoria de Vigilância 

em Saúde (Covisa) aler ta a popu-
lação sobre o uso de máscaras 
para prevenir o contágio do coro-
navírus, especialmente as confec-
cionadas em tecido, que podem 
estar sendo comercializadas de 
maneira informal. Instrução nor-
mativa da Secretaria de Estado 
da Saúde estabelece que másca-
ras de tecido – como as utilizadas 
em frigoríficos e outras indústrias 
– não são recomendadas “sob 
qualquer circunstância” para pre-
venção ao Covid-19.

Segundo a normativa, para 
proteção de gotículas – forma de 
contágio do coronavírus – são reco-
mendadas as máscaras cirúrgicas, 
“que devem ser utilizadas para evi-
tar a contaminação da boca e nariz 
do profissional de saúde, a uma 
distância inferior a dois metros do 
paciente suspeito ou confirmado 
de infecção”, explica a farmacêu-
tica Renata Pitito, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Para ter eficácia, a máscara deve 
ser confeccionada de material não 
tecido, possuir uma camada interna 
e outra externa com um elemento 
filtrante. A camada externa e o ele-
mento filtrante devem ser resisten-
tes à penetração de fluidos transpor-
tados pelo ar (repelência). O material 
deve possuir eficiência de filtragem 
de partículas (EFP) maior que 98% e 
eficiência de filtragem bacteriológica 
(BFE) acima de 95%.

“A máscara deve cobrir toda 
a área do nariz e boca, possuir 
clipe nasal de material maleável 
que permita ajuste ao contorno do 
nariz e das bochechas. Além dos 
profissionais de saúde, a más-
cara também é recomendada a 
pessoas com suspeita de corona-
vírus, para evitar possível contágio 
de pessoas próximas”, acrescenta 
a secretária municipal de Saúde, 

Cecília Cividini. A coordenadora de 
Vigilância em Saúde, Maristela de 
Azevedo Ribeiro, informou que a 
Covisa apura denúncia de venda 
deste tipo de máscara com indica-
ção para coronavírus.

Em todo caso, a população pre-
cisa se cuidar. “As máscaras de 
tecido não são recomendadas em 
hipótese alguma para prevenção 
ao vírus. E pior, elas geram falsa 
sensação de segurança e levam 
as pessoas a relaxar nos cuida-
dos obrigatórios para prevenir o 

contágio”, acrescentou a secretá-
ria, recomendando o isolamento 
social, a higienização constante 
das mãos e superfícies de contato 
constante com água e sabão ou 
álcool gel e a limpeza de casa com 
produtos a base de cloro.

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) liberou fabricação 
de máscaras em TNT (tecido não-te-
cido, obtido através de liga de fibras 
e um polímero) sem prévia autoriza-
ção, porém é exigido laudo de efi-
ciência e de filtragem bacteriana.

A máscara deve ser confeccionada de material não tecido, possuir uma camada interna e outra externa com 
um elemento filtrante

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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