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UMUARAMA

Justiça suspende 
processo de cassação 
do mandato do prefeito 
de Douradina 
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Estado chega a 106 casos, mas 
Umuarama segue sem registro
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem mais nove casos de coronavírus 

no Paraná. O Estado soma 106 confirmações da doença. Em Umuarama os números 
se estabilizaram. Nenhum registro novo apareceu na cidade, apesar dos 55 casos em 
investigação e dois descartados. Os novos casos no Paraná são de cinco mulheres e 

quatro homens, com idades entre 28 e 49 anos. l Pág. 15

Empresa faz doação de 
800 litros de álcool 70% 
líquido para a Secretaria 
de Saúde 

Governo vai ampliar 
estrutura hospitalar 
para os pacientes do 
novo coronavírus

Cidade parada
Enquanto em Maringá a população foi às ruas pedir a 

reativação do comércio, em Umuarama apenas os serviços 
essenciais estão mantidos. A Aciu chegou a divulgar, pela 

manhã, a reabertura do comércio no dia 31 de março, 
data estipulada em decreto municipal de encerramento do 

isolamento. A prefeitura interveio e informou que o retorno à 
vida normal do umuaramense dependerá apenas da evolução 

do coronavírus na cidade. l Pág. 5
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Isenção aos caminhoneiros
O deputado estadual Delegado Fernando Martins assinou, junto 
com outros parlamentares, um requerimento na Assembleia 
Legislativa do Paraná, solicitando ao Governo do Estado a isenção 
de tarifas de pedágios para caminhoneiros que trafegarem pelas 
rodovias estaduais durante período de quarentena. “Assinei um 
requerimento, com outros deputados, solicitando ao Governo do 
Estado a suspensão da cobrança das tarifas de pedágio aos veículos 
responsáveis pelo transporte de cargas em todo território estadual, 
independentemente de sua origem ou destino. O Governo já 
reforçou o apoio aos caminhoneiros nas estradas, mas acredito na 
importância da isenção do pedágio para estes profissionais, pois 
são eles que garantem o abastecimento de produtos em nosso 
Estado neste período de combate ao Covid-19”, finaliza Martins.

Defensoria
A Defensoria Pública do PR 
vai destinar R$ 8 milhões à 
Secretaria de Saúde, através 
de acordo firmado entre o 
defensor público-geral, Eduardo 
Abraão, e os deputados 
Hussein Bakri (PSD) e Tiago 
Amaral (PSB), para ser usado 
no tratamento de pacientes 
infectados com o coronavírus. 
“A Defensoria Pública tem em 
sua essência uma atuação 
voltada ao social, dando apoio 
jurídico a quem mais precisa. E, 
num gesto louvável do doutor 
Eduardo Abraão, o órgão 
vai ajudar o setor que mais 
necessita de recursos neste 
momento, que é a área da 
saúde. O dinheiro será usado 
na compra de leitos extras de 
UTI e equipamentos básicos”, 
comemorou Bakri.

Seriedade
“Não é hora de jogar nem de arriscar”, diz o presidente da OAB 
Paraná, Cássio Telles, recebendo com perplexidade as declarações 
feitas na noite da terça-feira (24), pelo Presidente da República, 
Jair Bolsonaro. “Inacreditável o que vimos no pronunciamento. 
Não é hora de jogar nem de arriscar. É preciso cobrar firmeza, 
equilíbrio e respeito às opiniões técnicas de profissionais da área 
da saúde, além de união e seriedade das nossas autoridades. O 
que vimos no pronunciamento vai em sentido oposto. Só trouxe 
insegurança e divisão num momento tão delicado. Quanta 
irresponsabilidade”, afirmou Telles.

Isolado
O presidente Jair Bolsonaro se isolou ainda mais na crise do 
coronavírus. Desde que a calamidade pública começou a 
assombrar a população, Bolsonaro deu mais poder ao “gabinete 
do ódio”, núcleo ideológico que o incentiva a adotar um 
estilo mais beligerante, atacou governadores e a imprensa e 
desautorizou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 

R$ 115 milhões
No total, o socorro financeiro 
que será repassado ao 
Governo do Estado pelos 
demais órgãos e poderes 
soma até o momento R$ 115 
milhões: R$ 50 milhões do 
Tribunal de Justiça, R$ 37,7 
milhões da Assembleia, R$ 15 
milhões do Tribunal de Contas, 
R$ 8 milhões da Defensoria 
e R$ 5 milhões do Ministério 
Público. “Além dos recursos 
do orçamento do Executivo, 
estamos viabilizando junto aos 
demais Poderes, de imediato, 
aportes financeiros. Sabemos 
que ainda não é o suficiente, 
mas é um primeiro passo. 
Não pode faltar dinheiro 
para cuidar da saúde dos 
paranaenses e, depois, para 
a recuperação da economia”, 
afirmou Tiago Amaral.
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Suspenso processo de cassação 
contra prefeito de Douradina

A juíza Maira Junqueira Moretto 
Garcia, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Umuarama, 
concedeu na última quarta-feira 
(25), liminar determinando a sus-
pensão do processo de cassação 
do prefeito João Jorge Sossai, de 
Douradina, impetrado pela Câmara 
de Vereadores daquele Município.

Segundo a denúncia apre-
sentada pelo vereador Apare-
cido da Silva Vivian, o prefeito 
Sossai não teria respondido 
às solicitações feitas por meio 
de requerimento aprovado pelo 

plenário, o que configuraria infra-
ção político-administrativa.

Os advogados José Henrique 
Sorrilha e Ângelo Aparecido Degan, 
responsáveis pela defesa, entra-
ram na Justiça na tentativa de 
garantir a permanência do prefeito 
no cargo e pediram a anulação do 
processo de cassação. 

No embasamento de sua deci-
são, a magistrada defere o pleito 
liminar de suspensão do processo 
por “inobservância ao que dispõe o 
artigo 5º do decreto-lei 201/1967 
por parte do denunciante”.

Segundo a assessoria jurídica 
da Câmara, o Legislativo ainda não 
foi notificado da decisão e, tão logo 
isso ocorra, emitirá um parecer.

PROCESSO contra prefeito de Douradina é sus-
penso e Sossai se mantêm no cargo

DIVULGAÇÃO

Cruzeiro do Oeste fecha comércio até 5 de abril
Durante reunião com comer-

ciantes e empresário na manhã 
de ontem (quinta-feira, 26), a 
prefeita de Cruzeiro do Oeste, 
Helena Ber toco, discutiu deta-
lhes a respeito do isolamento da 
população durante o período de 
quarentena naquele município.

Através de decreto municipal, 
foram determinadas medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus 
e, entre elas, está o fechamento 
dos estabelecimentos comerciais 
na cidade até o dia 5 de abril.

Acompanhada da Secretária de 
Saúde, Crega Oliveira, da chefe da 
epidemiologia, Andressa Ribeiro e 
do coordenador da Defesa Civil, 
Rogério Andrade, Helena pontuou 
a situação atual que enfrenta 
o município e explanou sobre 
o posicionamento de todos 
os prefeitos da região (AMP 
e Amerios) e do Governo do 
Paraná que não afrouxaram as 
ações protetivas ao Covid-19.

A principal questão foi em torno 
da data de reabertura do comér-
cio mediante a crise econômica 

Cestas Básicas
Durante as ações tomadas para o enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefei-

tura de Cruzeiro do Oeste informou que a partir da segunda-feira (6), equipes da 
Secretaria de Assistência Social iniciarão a entrega de cestas básicas para famílias 
carentes, beneficiárias do Programa Bolsa Família, que possuem filhos matricu-
lados nas escolas e CEMEIs da rede municipal de ensino. A inciativa pretende 
atender às famílias que estão em situação de vulnerabilidade e trabalhadores 

autônomos em virtude da crise provocada pelo Covid-19.

do município. A prefeita reafirmou 
que manterá o decreto, atendendo 
inclusive à orientação do Ministério 

Público e da Amerios, não havendo 
impedimento de que novos fatos 
exijam medidas diferentes.

PREFEITA se reuniu com empresários e estipulou detalhes sobre o fechamento do comércio na cidade

ASSESSORIA
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R$ 6,5 mi para o 
Fundo de Saúde
O Fundo Estadual de 

Saúde vai receber um 
aporte de R$ 6,5 milhões 
para as ações de prevenção 
e contenção dos riscos do 
novo coronavírus (Covid-19). 
O recurso corresponde à 
parte do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) no 
Fundo Especial do Ministé-
rio Público do Paraná, que 
seria destinado ao recém-
-criado Fundo Estadual de 
Defesa dos Direitos Difu-
sos. Na terça-feira (21), a 
Assembleia Legislativa apro-
vou que o montante fosse 
aplicado no enfrentamento 
ao coronavírus.

O dinheiro será desti-
nado aos municípios, por 
repasse fundo a fundo, e 
poderá ser usado para a 
compra de insumos, equi-
pamentos de proteção indi-
vidual (EPIs), para ampliar 
os leitos de hospitais, 
entre outras ações de con-
trole e combate à doença.

“Importante que todos 
estejam articulados e soli-
dários neste momento”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto. “Os recursos vão 
incrementar aquilo que já 
está sendo disponibilizado 
pelo Estado, auxiliando a 
nossa estrutura hospitalar, 
dos municípios e trazendo 
tranquilidade para a popula-
ção. Destacamos a sensibi-
lidade e o envolvimento dos 
Poderes neste momento 
crítico que estamos enfren-
tando”, salientou. 

De acordo com a pro-
curadora-chefe do MPT no 
Paraná, Margaret Matos 
de Carvalho, o recurso vem 
de ações civis públicas e 

de indenizações coletivas 
ajuizadas na Justiça do 
Trabalho. O repasse para o 
Fundo Estadual de Saúde 
foi articulado pela Procu-
radoria-Geral do Estado e 
aprovado pelo conselho 
gestor do Fundo Especial 
do Ministério Público.

“Esse valor não estava 
sendo utilizado e seria 
repassado ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difu-
sos, que ainda está em 
tramitação para ser efetiva-
mente implantado”, expli-
cou. “Com a emergência do 
coronavírus, surgiu a pos-
sibilidade desse dinheiro 
ser usado nas ações de 
enfrentamento, para con-
tribuir com o Estado e os 
municípios”, disse.

OUTROS RECURSOS
O Governo do Estado 

conseguiu na quarta-feira 
(25) uma liminar para 
suspender por 180 dias o 
pagamento das parcelas 
da dívida com a União. São 
cerca de R$ 53 milhões 
por mês, mais de R$ 300 
milhões durante o período 
estabelecido no despacho. 
Os recursos serão usados 
no combate à pandemia do 
novo coronavírus, conforme 
decisão do ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A Saúde também rece-
berá injeções financeiras 
extraordinárias da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
no valor de R$ 37,7 milhões, 
além de R$ 50 milhões 
do Tribunal de Justiça do 
Paraná, R$ 15 milhões do Tri-
bunal de Contas do Estado e 
R$ 8 milhões da Defensoria 
Pública do Paraná.

Fiquem em casa!
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, garantiu a 
continuidade das medidas 
tomadas frente ao 
coronavírus. “Teremos 
um período de incertezas, 
mas estamos atentos e 
seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde e 
da Organização Mundial 
da Saúde. Lógico que a 
preocupação com a doença 
é grande, mas queremos 
passar uma mensagem de 
confiança e união”, disse, 
ao destacar que a estratégia 
é a mesma para que as 
pessoas permaneçam em 
suas casas.

Produtos essenciais
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) 
destacou a aprovação do 
projeto de lei que proíbe 
a exportação de produtos 
médicos, hospitalares e de 
higiene que sejam essenciais 
ao combate à covid-19. 
“Votei favoravelmente, mas 
é importante tomarmos 
o cuidado para que essa 
medida não caracterize 
a falta de solidariedade 
internacional do Brasil com 
outros povos”.

C. Vale
Durante a semana da Páscoa 
(6 a 12 de abril) não haverá 
qualquer atividade no 
completo industrial da C.Vale 
em Palotina. A paralisação 
foi acordada com o 
Sintrascoopa para atender 
os 6 mil funcionários que 
trabalham no complexo. 
Os operários vão trabalhar 
normalmente nos próximos 
dois sábados (28/3 e 4/4) 
para cumprir a carga horária 
que deveriam fazer nos 
dias 6 e 7 de abril. Também 
trabalharão normalmente 
nos dias 20 e 21 de abril 
para repor as horas não 
trabalhadas nos dias 8 e 9.

Ceasas
As cinco unidades da Ceasa 
no Paraná - Curitiba, Londrina, 
Maringá, Cascavel e Foz do 
Iguaçu - seguem em ritmo 
normal na comercialização de 
hortigranjeiros e atendimento 
aos compradores. Segundo 
a central, não há risco de 
desabastecimento de frutas, 
legumes e verduras. Devido 
também à boa oferta das 
regiões produtoras, os 
chamados cinturões verdes, 
os preços vêm se mantendo 
estáveis neste período, com 
a chegada de hortigranjeiros 
também de outras regiões do 
País, principalmente frutas.

Redução
O Paraná registrou redução 
de 35% nas ocorrências 
criminais devido ao 
isolamento e à mudança de 
conduta na pandemia do 
coronavírus. Na semana de 
16 a 23, em comparação 
com a semana de 9 a 15, 
foram registradas 2.094 
ocorrências a menos em 
todo o Paraná com relação 
aos crimes de furtos e 
roubos, furtos e roubos 
de veículos, e violência 
doméstica. Os dados são 
da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública.

Respiradores
O prefeito Santin Roveda 
(PL) decidiu utilizar os R$ 
500 mil transferidos pelo 
Poder Judiciário para a 
compra de respiradores 
que serão usados no 
tratamento da covid-19 em 
União da Vitória e região. 
“Agradecemos o magistrado 
Emerson Luciano Prado Spak 
e a magistrada Jeane Carla 
Furlan que determinaram 
a transferência do valor 
de R$ 500 mil ao Fundo 
Estadual de Saúde, 
ora disponibilizados e 
direcionados a União da 
Vitória”, disse.  
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Reabertura do comércio local vai 
depender da evolução do Covid-19

Após a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu) divulgar em redes sociais um 
comunicado, ontem (quinta-feira, 
26) pela manhã, de que o comércio 
no município deveria ser reativado 
na próxima terça-feira (31), a Pre-
feitura de Umuarama foi forçada 
a divulgar uma nota rebatendo a 
informação, reforçando que a rea-
bertura do comércio local depen-
derá da evolução do Covid-19 na 
cidade e na região.

A decisão da reaber tura das 
lojas na cidade é do prefeito 
Celso Pozzbom, que fará a defi-
nição das normas através de 
decreto municipal.

O decreto 69/2020, divulgado 
em Diário Oficial em 23 de março, 
definiu o fechamento do comércio 
pelo período de 7 dias, determi-
nando a quarentena no município.

Segundo  o  p re fe i to ,  “o 
decreto est ipula a data de 
encerramento da quarentena, 
outro documento poderá levar à 
extensão desta data.”

“As proibições de funciona-
mento e abertura ao público previs-
tas nos incisos III, V e VII do artigo 
3º do Decreto Municipal nº 063, 
de 19 de março de 2020, ficam 
prorrogadas até 30 de março de 
2020, devendo ser respeitadas até 
as 24 (vinte e quatro) horas de tal 
data”, consta no texto do decreto.

A Prefeitura esclarece que a 
extensão do período de quarentena 
poderá da evolução do quadro do 
coronavírus na cidade e na região.

Em nota, a Prefeitura informa 
que,  “conforme o decreto 
069/2020, o comércio em geral 
deve permanecer fechado até a 
próxima segunda-feira, 30/03, 

Casos descartados
A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama divulgou ontem (quinta-feira, 

26), a atualização dos números do coronavírus na cidade, constatando que exa-
mes descartaram seis casos suspeitos. Com esta mudança, agora há 34 pacientes 

passados pelas unidades de saúde do município e foram avaliados como casos 
suspeitos de Covid-19, que ainda aguardam resultados. O Município seguia até 

ontem à tarde, sem nenhum caso confirmado da doença. A boa notícia é que não 
houve aumento das notificações. Os números estabilizaram, continuando em 40, 
apesar de a Secretaria de Estado de Saúde apontar na noite da quarta-feira (25), 

que 56 casos estão sendo investigados na cidade.

com exceção dos setores con-
siderados essenciais, que con-
tam com regras específicas de 
funcionamento. O município não 
definiu, ainda, se o período de 
fechamento será estendido ou 
não. Um novo decreto deve ser 
publicado nos próximos dias, 
revendo as medidas necessá-
rias para o enfrentamento da 
pandemia. Ressaltamos que, 
os decretos publicados pela Pre-
feitura de Umuarama, se res-
paldam em legislação federal, 
assim como, atendem as orien-
tações passadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
e Ministério da Saúde.

PREFEITO explica que decreto pode ser alterado 
e período de quarentena pode ser estendido através 
decreto a qualquer momento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

DIVULGAÇÃO

Um protesto tomou as ruas de 
Maringá na tarde de ontem 
(26), quando motoristas 
fizeram um ‘buzinaço’ pelas prin-
cipais vias da cidade, para pedir 
que o comércio reabra as portas. 
O prefeito de Maringá, Ulisses 
Maia, decretou na semana pas-
sada que o município estava em 
Estado de Emergência, fechando 
o comércio por 30 dias. A 
medida foi tomada por conta 
da pandemia de coronavírus. 
Em caso de descumprimento do 
decreto, o comerciante pode 
ser multado. O valor varia 
entre R$ 300 e R$ 5 mil.
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Empresa doa 800 litros de
álcool 70% à prefeitura

Obras do públicas em andamento no município, de caráter emer-
gencial e essenciais ao interesse coletivo, ou por se encontram em 
estágios que a paralisação colocaria o projeto em risco, continuam 
em andamento. O decreto 069/2020 suspende, por 7 dias (a 
partir de 24/03), “obras de construção civil privadas e públicas, 
salvo quando estas forem urgentes e essenciais ao interesse coletivo”. 
Caso do canal aberto no interior do Bosque dos Xetá, que recebe 
grande volume de águas nos períodos de chuva. “Uma chuva 
forte colocaria a perder todo o trabalho já executado”, explicou o 
prefeito Celso Pozzobom. Obras no aeroporto, e no ginásio de 
esportes também não foram paralisadas.

A Secretaria Municipal de Saúde faz 
um agradecimento à empresa Alpes 
Distribuidora de Combustíveis, com 
sede em Umuarama, pela doação de 
800 litros de álcool 70% liquido, que 
serão utilizados na limpeza e desinfec-
ção de ambientes na prevenção à dis-
seminação do coronavírus no sistema 
de saúde pública local.

A secretária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini, explica que aumentou 
bastante o consumo desses e outros 
insumos com os cuidados necessários 
para assepsia dos ambientes que têm 
contanto direto com a população. “É 
gratificante receber a solidariedade do 
empresariado nesse momento difícil 
que enfrentamos, por conta da pan-
demia da Covid-19 e do aumento no 
número de casos suspeitos”, disse.

Cecília agradeceu o apoio do 
empresário Peterson Rezende, pela 
doação, e explicou que o material será 
muito útil para a limpeza de ambien-
tes, móveis e utensílios usados pelos 
profissionais de saúde. O material foi 
envasado pela Biojet, outra empresa 
da cidade com destacada atuação no 
setor. “Temos feito de tudo para dificul-
tar a transmissão do vírus e com essa 
doação percebemos que há pessoas 
conectadas com nossos esforços, 
preocupadas com a saúde da popula-
ção”, completou a secretária.

Há poucos dias a secretaria tam-
bém recebeu a de 230 litros de álcool 
gel e desinfetantes, realizada pela 
empresa Umaflex.

ALPES disponibilizou produto que será usado na limpeza e desinfecção de ambientes na prevenção à disse-
minação do coronavírus no sistema de saúde pública

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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 +0,49% 14,39 
Vale ON +2,82% 42,00 
ItauUnibanco PN +2,75% 24,25 
Bradesco PN +2,11% 22,31 
CVC Brasil ON +32,41% 12,38 
Gol PN +19,20% 13,04

IBOVESPA: +3,67% 77.709 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 109,47
Libra est. 0,82
Euro 0,91
Peso arg. 64,26

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 4,9950 4,9960 +11,5%
PTAX  (BC) -1,4% 5,0004 5,0010 +11,2%
PARALELO -0,4% 4,2000 5,2200 +10,4%
TURISMO -0,4% 4,2000 5,2000 +10,4%
EURO +0,4% 5,5114 5,5141 +11,6%

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 26/03

Iene R$ 0,0457
Libra est. R$ 6,07
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1316,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/03

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 26/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 92,50 2,8% 11,4%
SOJA Paranaguá 99,00 1,5% 9,4%
MILHO Cascavel 48,50 1,0% 7,8%

SOJA 880,25 -1,25 -1,3%
FARELO 322,90 1,20 8,2%
MILHO 348,75 0,25 -6,9%
TRIGO 569,00 -11,00 6,2%

SOJA 85,65 -0,2% 7,6%
MILHO 42,96 0,0% 4,9%
TRIGO 57,53 3,2% 13,6%
BOI GORDO 186,59 0,0% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 26/03 PR DIA 30d.

Em 26/03 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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Medidas contra
o coronavírus
Após a confirmação de 

que em Umuarama não foram 
registrados avanços nas últi-
mas 24 horas de casos de 
coronavirus, a Secretaria 
Municipal de Saúde reforçou 
as orientações iniciadas no 
dia 16, quando foram regis-
trados os primeiros casos 
suspeitos na cidade. Gran-
des eventos – como a Expo 
Umuarama 2020 –, cursos, 
palestras e aulas na rede 
pública e privada de ensino 
foram suspensos ou cance-
lados. O município preparou 
os primeiros decretos no 
último dia 19, determinando 
situação de emergência e 
o fechamento do comércio 
(063/2020), suspendendo 
as atividades escolares na 
rede municipal (064/2020) e 
definindo medidas no âmbito 
da Secretaria Municipal de 
Saúde para o enfrentamento 
da epidemia (065/2020).

Outros decretos reforça-
ram as ações e definiram 
punições para quem desres-
peitasse as normas – como 
multa de até R$ 5 mil, cas-
sação de alvará de funciona-
mento e até o fechamento 
do estabelecimento. “Preci-
samos enrijecer as medidas 
quando notamos que uma 
parcela da população não 
estava levando a preven-
ção a sério e chegamos ao 
ponto de fechar supermer-
cados. Mas a cada dia, com 
a evolução do quadro, esta-
mos readequando as medi-
das e estudando ações que 
tragam maior alcance social 
e menor impacto econô-
mico”, justificou o prefeito.

O fechamento do comér-
cio foi estendido até o pró-
ximo dia 30 e os próximos 
passos do município para 
combater o coronavírus estão 
sendo avaliados e discutidos 

diariamente com a equipe 
administrativa, a Secretaria 
Municipal de Saúde, a comis-
são de acompanhamento 
da situação, o Ministério 
Público, especialistas e lide-
ranças da comunidade.

“O que nós buscamos é 
proteger a vida do umuara-
mense. Obtivemos sucesso 
até agora, pois a maioria aca-
tou as recomendações e tem 
ficado em casa neste que é 
o período mais crítico para o 
contágio, segundo as autori-
dades sanitárias”, avaliou.

O prefeito elogiou o 
empenho e parabenizou os 
profissionais da área de 
saúde, médicos, enfermei-
ros, técnicos de enferma-
gem, demais servidores e 
funcionários da rede hos-
pitalar pela atuação diante 
da pandemia, bem como 
trabalhadores dos setores 
essenciais – que não podem 
parar. “São guerreiros que 
colocam a saúde em risco 
para atender a coletividade, 
salvar vidas e manter um 
mínimo de segurança à 
popu lação .  Me recem 
todo o nosso reconheci-
mento”, acrescentou.

O cenário terá impactos 
econômicos e a insegurança 
ainda persiste na mente das 
pessoas, mas a situação 
é temporária. “Assim que 
tivermos mais segurança, 
atualizaremos os procedi-
mentos e aos poucos a vida 
retornará ao normal. Mas 
não podemos relaxar nos 
cuidados pessoais com o 
coronavírus, na limpeza das 
mãos, evitar aglomerações e 
contato com muitas pessoas, 
e devemos voltar nossa 
atenção especialmente 
para os mais idosos, que 
merecem todo o cuidado”, 
completou Pozzobom.

Diploma do Mercosul
Depois de 12 anos do pacto 
firmado entre os países 
membros do Mercosul, o 
governo do Brasil promulgou, 
no Decreto 10.287 da última 
sexta-feira, o acordo para a 
implementação de um sistema 
integrado entre as nações do 
Cone Sul que reconhecem o 
diploma universitário para 
regularização de profissionais 
na região. Os Ministérios da 
Educação de Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Bolívia e 
Chile terão de implementar 
um modelo para que os 
profissionais formados nesses 
países possam ter trânsito livre 
e trabalhar em qualquer um 
desses países. A priori, para 
os diplomados em Medicina, 
Agronomia e Engenharia. O 
pacto foi firmado em junho 
de 2008, mas só agora o 
Brasil dá o pontapé com os 
países-membros.

Abrindo portas
O sistema pode resolver 
um problema histórico de 
reconhecimento de diplomas de 
medicina de brasileiros que se 
formam na Bolívia e no Paraguai, 
por exemplo, e são impedidos 
de exercer a profissão aqui.

Lá atrás
O pontapé para o sistema 
integrado começou bem antes, 
com reunião dos ministros da 
Educação dos países-membro 
em Belo Horizonte, em 2006. 
De lá para cá, nada.

Inflação voltou
Situações curiosas com o 
povo em casa. Caiu o preço 
da gasolina. E há inflação nos 
mercados. Tomate e batata 
custam R$ 5, o quilo. Antes 
da crise, pagava-se R$ 2.

Turma da capital
Apesar de as videoconferências 
serem mesmo inevitáveis, 
nada menos do que 19 dos 
81 senadores estão em 
Brasília. Entre eles, os líderes 
do MDB, Eduardo Braga, do 
PDT, Weverton; do Governo, 
Fernando Bezerra; do PT, Rogério 

Carvalho; do Podemos, Alvaro 
Dias; do PSD, Otto Alencar; 
entre outros. Isso facilita muito 
o andamento de pautas de 
emergência como a definida na 
manhã de quinta-feira.

Fortunas
Após seis meses de gaveta, o 
projeto de taxação de grandes 
fortunas, do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM), enfim 
tem relator. É Major Olímpio, 
do PSL. Pesou para isso a 
possibilidade de que a primeira 
fatia da arrecadação vá para o 
combate ao coronavírus. 

Fundo que salva
A liderança do Cidadania na 
Câmara estuda projeto para 
liberar todo o estoque de retorno 
do FGTS para fazer frente à 
crise do coronavírus. Não é o 
montante aplicado do FGTS, mas 
a remuneração desse capital, 
acumulado durante décadas.

Bomba
O ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci delatou o 
magnata Rubens Ometto, que 
controla a Cosan/Raízen, de 
distribuição de combustíveis. 
Segundo a denúncia, publicada 
em O Dia do Rio de Janeiro, 
ele pagou propina de R$ 300 
milhões ao PT para o grupo se 
livrar de bilhões em impostos.

MERCADO
E os estaduais?
O presidente do Sescon-SP 
(Sindicato dos Contadores), 
Reynaldo Lima, defende 
que impostos estaduais e 
municipais também sejam 
postergados, assim como fez 
o governo federal. “A medida 
anunciada por Paulo Guedes só 
contempla os tributos federais 
abarcados pelo Simples, ou 
seja, o ICMS e o ISS continuam 
a serem pagos”.
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Governo amplia estrutura para 
pacientes do novo coronavírus

O Governo do Estado segue o pla-
nejamento de combate ao coronavírus 
e anunciou ontem (quinta-feira, 26) 
toda a estrutura disponível no Paraná 
para garantir atendimento a pacientes 
que precisem de suporte médico-hos-
pitalar por causa da Covid-19. O qua-
dro apresentado pelo governador Rati-
nho Jr mostrou que todas as regiões 
paranaenses estão atendidas.

O governador destacou que a 
Secretaria de Estado da Saúde vai ati-
var mais 317 leitos de UTI e 731 leitos 
de enfermaria em hospitais de todo o 
Estado. A estrutura estará disponível 
em dez dias e se somará aos 3.603 
leitos de atendimento especializado 
(públicos e particulares) já existentes 
em 60 hospitais de referência espa-
lhados pelo Paraná.

“O Paraná já é capaz de atender 
com qualidade os pacientes do novo 
coronavírus, mas estamos ampliando 
essa rede, principalmente para aque-
les que demandarem atendimento na 
UTI”, ressaltou Ratinho Junior. “Esta-
mos nos preparando para enfrentar 
da maneira mais estruturada possí-
vel essa pandemia. Temos bons téc-
nicos, uma rede hospitalar eficiente 
e atendimento regionalizado”, expli-
cou o governador.

Segundo o secretário da Saúde, 
Beto Preto, caso o quadro epidemio-
lógico exija novas medidas, o Estado 
tem condições para mais contratações 
nos próximos 90 dias. O número de lei-
tos de UTI pode saltar para 680 novos, 
além de 1.611 novas enfermarias. 
“Ninguém quer ficar doente, ninguém 
quer passar pelo novo coronavírus. 
Mas temos leitos suficientes. Temos 
números superiores na conta de UTIs 

a países da Europa, como a Itália”.
O Paraná registrou até a última 

quinta-feira 97 casos de Covid-19. 
Deste total, nove pacientes estão 
internados, e cinco precisaram de 
suporte na ala emergencial. “Esta-
mos garantindo exames para todos. 
Teremos mais leitos à disposição do 
enfrentamento da Covid-19 e reta-
guarda impor tante da estrutura já 
existente”, acrescentou Beto Preto.

Planejamento
O governador disse que o Paraná 
vai manter o planejamento das 
ações de enfrentamento ao coro-
navírus e a política de isolamento 
social. Ele explicou que o Estado se 
inspira nas respostas à pandemia 
de países que conseguiram dimi-
nuir o impacto da Covid-19, como 
Coreia do Sul, Cingapura e Alema-
nha. Ratinho Jr também reforçou 
que a estratégia de regionalização 
da Saúde vem acontecendo desde 
o início da atual gestão e ajuda o 
Paraná em momentos de crise. 
“Essa estruturação permitirá menos 
traumas nesse processo, poupará 
muitas vidas no Paraná”, completou 
o secretário Beto Preto.

Ambulâncias
A Secretaria de Saúde também planeja reforçar o atendimento de ambulân-

cias e de veículos para pacientes de cidades menores, e já estabeleceu plane-
jamento para que casos graves sejam transferidos imediatamente para centros 
maiores. Atualmente a rede de transporte é composta por 200 ambulâncias do 

Samu, 89 do Siate e veículos menores das prefeituras.

Cenários
A Secretaria da Saúde montou três cenários para estruturar ainda melhor 

a rede de atendimento hospitalar no Estado. Eles levam em consideração o 
número dos casos e as avaliações diárias dos técnicos das redes estadual e 

municipal. A primeira ação é imediata e prevê contratação de 317 leitos de UTI 
(adulto) e 731 leitos de enfermaria em até dez dias. Serão utilizados 22 hospitais 
de referência nas macrorregiões que atendem todo o Estado. A segunda etapa, 
considerando um aumento nos casos, pode ser ativada em até 45 dias e prevê 

mais 188 novos leitos de UTI e 450 enfermarias, para atender municípios meno-
res. A terceira trata de um cenário pessimista e pode começar em até 90 dias 

com mais 180 leitos de UTI e 430 enfermarias. Apenas entre leitos de UTI para 
adultos pode haver aumento de mais da metade dos 1.315 existentes do Estado.

GOVERNO segue o planejamento de combate ao coronavírus e anuncia toda a estrutura disponível no PR

RODRIGO FELIZ LEAL/AEN
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PRF ajuda família a distribuir 
comida para caminhoneiros no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
realizou uma ação de apoio e orienta-
ção de trânsito durante a entrega de 
marmitas para caminhoneiros que 
passavam pelo município de Bandei-
rantes, na última quarta-feira (25). 
Uma família distribuiu cerca de 100 
marmitas, acompanhadas por kits 
com garrafas de água, balas e uma 
máscara cirúrgica.

A ação aconteceu por volta das 
11h40, quando uma família de 
Bandeirantes, que possui um res-
taurante, iniciou a distribuição dos 
alimentos aos caminhoneiros. A 
atitude foi tomada para auxiliar os 
trabalhadores que não encontram 
lugares para comer e descansar 
durante a viagem transportando 
insumos, devido à pandemia e ao 
período de quarentena em todo o 
Estado do Paraná.

Uma mãe e dois filhos acor-
daram às 4 horas para preparar 
cerca de 100 marmitas que foram 
destinadas aos profissionais da 
estrada. Como a ação foi comu-
nicada um dia antes, e sabendo 
que se havia risco de acidentes, 
agentes da PRF foram até o local 
para orientar o tráfego.

Todas as marmitas e os kits 
foram preparados pela própria 

família, que entregou toda a produ-
ção durante cerca de uma hora e 
meia. Assim, garantiram a alimen-
tação de quem está trabalhando 
enquanto famílias estão isoladas 
em suas casas.

As medidas de controle e fiscali-
zação de saúde são de responsa-
bilidade dos órgãos sanitários. 
Quando acionada, a PRF presta 
apoio a esses órgãos no cumpri-
mento de suas atribuições, além 
de orientar motoristas durante 
as abordagens.

AS marmitas e os kits foram preparados pela própria família, que entregou toda a produção durante cerca 
de uma hora e meia

CLÉVERSON RODRIGUES/RÁDIO CABIÚNA

SKUNK
Dois homens foram presos policiais militares 
na quarta-feira (25), no distrito de Jangada, 
em Cafezal do Sul (30 km de Umuarama) 
com cocaína e skunk. Os detidos estavam 
em uma moto e o comportamento 
deles chamou atenção dos policiais que 
patrulhavam a comunidade. Durante a 
verificação, foram encontrados oito 
gramas de maconha e uma bucha de 
cocaína, além de sementes da planta. Em 
um outro local, também no distrito, os 
PMs encontraram 120 gramas de skunk, 
sementes e dois pés de maconha. A dupla 
foi presa em flagrante e levada para a 
delegacia de Polícia Civil em Iporã.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

O coronavírus (COVID-19) está mudando a 
maneira como viajamos, congregamos e servi-
mos nas comunidades ao redor do mundo. O 
Lions Clube Internacional está preocupado 
com todos os associados e com as pessoas 
que servimos, e é por isso que todos nós pre-
cisamos colocar a saúde e a segurança em 
primeiro lugar neste momento desafiador 
para o mundo. 

Coloque a saúde e a segurança em pri-
meiro lugar: 
. Lave as mãos frequentemente e evite viagens e 
multidões não essenciais, principalmente se você 
mora em uma área onde há um surto. 
. Verifique as recomendações dos especialistas 
da saúde e observe novas atualizações, pois essa 
continua sendo uma situação em evolução. 
. Lembre-se, indivíduos com mais de 60 anos e 
aqueles com condições médicas crônicas correm 
um risco maior de ficar muito doente com esta 
doença. 
FIQUE EM CASA: Obedeça o isolamento social. 
 

Vamos continuar colocando a nossa bondade 
em ação, lembrando sempre da saúde e da 
segurança. Agora, mais do que nunca, é im-
portante estarmos juntos. 
  

D i c a s  p a r a  p r o t e g e r  v o c ê  
c o n t r a  o  c o r o n a v í r u s  

N  o  velas
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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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Malhação
Nanda e Raíssa confrontam 
Diana por suas atitudes com 
Andressa. Jaqueline aler ta 
Neide e Celso sobre o bullying 
contra Andressa. Filipe desa-
bafa com Lígia que não tem 
mais forças para procurar 
Rita. Carla sofre ao pensar 
em Marco. Raíssa, Nanda e 
Jaqueline apoiam Andressa. 
Filipe visita Meg e Zé Rafael. 
Anjinha revela à família de 
Carla que Marco é um policial 
corrupto. Durante audiência 
sobre a guarda de Nina, 

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

Salve-se quem puder 
Alexia/Josimara consegue des-
pistar Renzo. Kyra teme que 
Renatinha conte para Rafael 
que ela está viva. Micaela diz 
a Bruno que quer ajudá-lo e 
revela que está gostando dele. 
Helena visita Úrsula na casa 
de Neusa, avó da jovem, e 
constata que ela voltou a ficar 
dependente de medicação. Téo 
pede Luna/Fiona em namoro 
durante o jantar em família, 
provocando Helena.

Fina Estampa 
Mirna decide sair para gas-
tar o dinheiro que recebeu 
e Antenor ameaça acabar 
com o acordo entre eles. 
Tereza Cristina fica per tur-
bada depois de receber uma 
ligação de sua tia Íris. Paulo 
confidencia a Renê que não 
pode ter filhos. Vilma sofre 
com a perda de seu táxi. Crô 
recebe uma visita misteriosa 
em sua casa. Um curto-cir-
cuito deixa o Le Velmont às 
escuras e Renê resolve procu-
rar Griselda. Paulo fala para 
Esther que a apoiará em sua 
decisão de ter um filho. 

As aventuras de Poliana 
Marcelo acusa Nadine de ter 
espalhado a notícia sobre 

Sara. Yasmin sugere que 
Luigi faça um curta metragem 
sobre a Dark Lady. Mirela 
insiste em procurar “Lean-
dro”, seu novo crush que 
conheceu no Sarau do colé-
gio. Waldisney aparece para 
o jantar na casa de Branca, e 
se depara com Violeta, que já 
conhecia de longa data. Uma 
“pane” no sistema de Ester 
faz a menina ficar paralisada 
e Poliana, assustada, pede a 
ajuda de Pendleton. Usando 
o tênis como pista, Raquel e 
Mirela iniciam uma busca por 
“Leandro” nas redes sociais. 
Nancy desconfia da relação 
entre Waldisney e Violeta.

Cúmplices de um resgate
Fiorina e Giuseppe vão até 
a cidade na On-Enterprise. 
Isabela conta para Téo que 
o padre Lutero disse que ela 
está cantando bem melhor. 
Na igreja, o Padre diz para 
Isabela confiar nele, pergunta 
quem é ela e diz saber que 
ela não é Manuela.

Amor sem igual 
Fernanda pede aos seguran-
ças que levem Leandro para 
fora da agência. Com o rosto 
machucado, Leandro sai, 
mas antes diz para Fernanda 
que isso não vai ficar assim. 
Dona Sônia fala para Leandro 
que ele vai para a cadeia. 
Poderosa diz para Furacão 
que errou e que deveria ter 
levado Maria Antônia direto 
para a delegacia da mulher. 
Furacão chega ao box de 
Miguel para o seu primeiro 
dia de trabalho. Leandro e 
Bernardo conversam sobre o 
transplante de Ramiro. Hugo 
surpreende Maria Antônia 
com piquenique. 

O rico e Lázaro 
Ar ioque descobre  que 
Nebuzaradã está mor to 
e revela a presença de 
Belsazar na Casa da Lua. 
Absalom avisa à Dana que 
denunciou Larsa às autori-
dades. Namnu se revolta 
ao saber que foi traída por 
Rabe-Sáris. Larsa provoca 

Asher no calabouço. Dana 
concorda em testemunhar 
contra Larsa. Neusta se 
anima com a ideia de dei-
xar o palácio. Namnu pede 
a separação de Rabe-Sáris. 

Joana diz que Nitócris vai 
l iber tar Asher. Aspenaz 
tranquiliza Lia. Shag-Shag 
leva o menino Labash-Mar-
duk ao encontro de Hur-
zabum e Rebeca. 
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Faça um balanço das coisas. Você definitivamente 
se sente mais à vontade com você mesmo quando 
faz esse balanço! Você estará de volta em forma e 
sua energia irá permitir que termine o que precisa 
ser concluído e, em seguida, que relaxe.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o 
favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas 
conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava.

Você vai ser muito solicitado porque está muito 
enérgico. Você não pode ajudar a todos, mesmo que 
queira. Um ataque repentino de fadiga vai ajudá-lo 
a perceber que você precisa de uma noite tranquila. 
Descanse e desfrute de algum tempo sozinho.

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.

Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser 
bombardeado com todos os tipos de pedidos - não 
diga sim a todos. Você será mais eficiente se fizer 
tudo mais devagar. Beba líquidos regularmente para 
manter seus níveis de energia altos.

Seu bom humor hoje será primordial, você se sen-
tirá como um peixe na água. Você faz muito pelos 
outros e não o suficiente para você mesmo! Uma 
visita a um spa seria uma pausa bem-vinda.

Você está sobrecarregado por todos os tipos de 
projetos. Uma escolha parece ser difícil, tome seu 
tempo antes de chegar a uma decisão. O estresse 
está lhe dando vários problemas gástricos. Procure 
ficar tranquilo acima de tudo.

Você vai ter o reconhecimento daqueles que o 
rodeiam e estabelecerá laços mais profundos e 
mais próximos. Você vai gastar muito dinheiro e 
isso o deixará fora de si. Tome fôlego, você precisa 
disso para ser efetivo.

As escolhas que fizer hoje serão mais importantes 
do que nunca. Olhe para o futuro e sua constru-
ção. Você terá tudo a ganhar desenvolvendo a sua 
resistência. Felizmente a sua moral é muito boa e 
compensa suas fraquezas.

Você vai se sentir mais seguro de si. É hora de tomar 
uma decisão importante. Você tende a duvidar muito 
porque analisa demais as coisas, encontre a fonte 
de confiança dentro de si.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, conso-
lidando as coisas com as pessoas ao seu redor e colo-
que suas cartas na mesa. Você vai estar em excelente 
forma em geral. Preste atenção no que você come e 
isso vai aumentar seus níveis de energia.

Você precisa fugir da realidade da vida diária. Faça 
um favor a você mesmo e faça uma pausa, você vai 
se sentir fisicamente exausto e precisa recarregar 
suas baterias. Durma mais!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

FAS
AFIANÇADOS

INDUNICA
SISCAOL

VIRAAPRA
OEARTUR
NADADORES

SOLOAGRE
MCISMAM

VICEFONTE
CASALTAS

LOBOFOGET
CVRUCAR

GLICERINA
PROPOSITAL

Garan-
tidos

Relativo
ao sem-
blante 

(?)
Botafogo,
bailarina
carioca

Cômodo
no qual se
recebem
visitas

Indústria
(abrev.)

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Inverte a
posição 

Vogais 
de "bala"

Para
(contra-

ção)

Hiato de
"coelho"

Que
ocorre a
cada seis

meses
César
Cielo e
Thiago
Pereira

Pedro (?),
imperador
brasileiro

Grêmio
(red.)

Habitat da
minhoca

Massa
(símbolo)

Cachaça
(gíria)

Consoan-
tes de
"grão"

Cláudia
Ohana,

atriz 

Stock-(?),
disputa
automo-
bilística

Fim, em
espanhol
Prorroga
(a data) 

Ajudar a
vítima 

501, em
romanos

Segundo
colocado

Par de 
namorados

Animal
que uiva

Inten-
cional

Substân-
cia oleosa
de sabo-

netes

Suspeita
Mistura

de branco
com índio

É usada
no anzol
Não ima-
ginário

Escapa
O cliente
preferen-
cial (ing.)

Nascente
de água
Ary Fon-

toura, ator

O nome
de Zico
Açuca-
rados

Sufixo de
"formol"

Laxante

O néctar 

Classe
(?): elite

Menino

Marcelo
(?), apre-
sentador

3/fin. 4/solo. 5/doces. 10/afiançados — proposital.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTA-RETRATO
Companheirismo e alegria não faltam para o casal Érica e Fabrício Kovalechen, que está 

sempre presente nos eventos mais importantes da cidade.

Assessoria Unipar

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que comemoram aniver-
sário. Nesta sexta (27) os parabéns vão 

para Ana Paula Antonio Cosmo, Jaqueline 
Fuzer Ziroldo , Marco Maggi, Emilia Yuqi 

Matsumoto, Marcos Roberto Nascimento e 
Hélio Antônio Andrade. No sábado (28) vi-
vas para Walter do Amaral, Edson Pascoal 
Vieira do Nascimento, Leandro Bitencourt 
e Luciano Guanho. No domingo  (29) vivas 

para Nilton Vieira da Silva, Maria Isaura 
Pereira e Marta Sueli Gadotti. Na segunda 
(30) parabéns para Lourdes Scapin Fer-
reira, Gabriel Soares Janeiro  e José Luiz 

Dias.  Da coluna: felicidades!

Por que estás 
abatida, ó minha 
alma, e por que 

te perturbas 
dentro de mim? 
Espera em Deus, 

pois ainda o 
louvarei. Ele é 
a salvação da 

minha face e o 
meu Deus.

(Salmos 42:11)
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Gratuitos!
O Senac EAD está disponibilizando desde a terça-feira (24), 

20 cursos gratuitos a distância, entre extensão universitária e 
livres – com certificado, válido em todo o território nacional 

–, além de proporcionar aos internautas vídeos com temáticas 
variadas. O Senac PR ficou responsável pela oferta de 10 mil 
vagas em cinco títulos da WEB TV: Aproveitamento integral 

de alimentos; Congelamento de alimentos; Finanças pessoais; 
Fundamentos para o relacionamento interpessoal; e Estilo e 

Imagem Pessoal. “Em menos de 48 horas 3712 pessoas se ma-
tricularam em algum desses cinco títulos”, destacou a diretora 
de Educação e Tecnologia do Senac PR, Denyze Ruckl. A inicia-
tiva da instituição reforça que a educação é um dos principais 
meios para o desenvolvimento da comunidade e que deve ser 

contínua, mesmo que em casa, considerando o cenário do país 
de isolamento social por conta do coronavírus e seguindo as 

orientações dos órgãos de saúde.

NO PRELO
A professora e pesquisadora da Unipar, Tereza Rodrigues Vieira, tem planos 

para, ainda este ano, lançar mais dois livros: ‘Animais de estimação na família 
e o Direito’ e ‘Bioética, saúde e Direito no cinema’. Autora de vários na área da 

bioética, ela aproveita esse período de reclusão para, também, trabalhar na obra 
que vai tratar sobre inteligência artificial, novas tecnologias e o Direito. Na foto 

a escritora mostra o que lançou no ano passado.

Novo Tracker
Chegou o SUV que vai dar um 
restart na categoria. O mundo 

dos SUVs não para de evoluir. E 
o Novo Chevrolet Tracker chegou 
para mudar o jogo: só ele tem 6 
airbags, Mylink 8¨, Wi-fi nativo e 
motor turbo mais econômico da 
categoria em todas as versões. 

*********

 Via Internet 
Com o Supermercados Planalto, 
você faz suas compras online no 
supermercado e recebe em sua 
casa pelo supermercado de sua 

preferência.  Entre na página do 
Planalto e compre tranquilamen-
te de sua casa escolhendo entre 
as várias opções. Uma excelente 
opção especialmente nestes dias 

de #ficaemcasa.

ASSESSORIA UNIPAR 
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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

Atendendo a demanda por profissionais 
mais qualificados, a Universidade Paranaense 
– Unipar está ofertando em sua campanha de 
pós-graduação mais de cem cursos. Na área 

de Gestão, Negócios e Comunicação, uma das 
opções em Umuarama é o MBA Executivo em 

Marketing, Tecnologia e Inovação. As inscrições 
estão abertas. 

O curso tem como foco o desenvolvimento 
da capacidade de inovação dos pós-graduandos, 

aprimorando as estratégias de marketing por 
meio das novas plataformas e tecnologias. 
Outro objetivo é promover o conhecimento 

das práticas do marketing 4.0, que usa 
as plataformas digitais como diferencial 

competitivo às empresas de diversos setores.
Para alcançar sua proposta pedagógica e 

atender as exigências do MEC e do mercado 
tecnológico, a coordenação montou um corpo 

docente de alto nível, formado por especialistas, 
mestres e doutores, aptos a compartilhar suas 

experiências com a turma. 
A matriz curricular possui 360 horas/aulas. No 

decorrer do curso serão estudadas as disciplinas 
Branding, Design Thinking, Foto e Vídeo 

Marketing, Cultura das Mídias, Geomarketing 
e Pesquisa de Mercado e Planejamento de 

Comunicação Digital, entre outras. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Um dos objetivos do curso é colocar o 
profissional em contato com o marketing 4.0

MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS
A Secretaria de Estado 

da Saúde confirmou mais 
nove casos de coronavírus 
no Paraná ontem (26). O 
Estado soma 106 confirma-
ções da doença. Em Umua-
rama os números se esta-
bilizaram. Nenhum caso foi 
registrado na cidade, ape-
sar dos 55 casos em inves-
tigação e dois descar tados.

Os novos casos no PR são 
de cinco mulheres e quatro 
homens com idades entre 28 
e 49 anos. Os registros são de 
Curitiba (6), Pato Branco (1), 
Maringá (1) e Rio Negro (1).

PACIENTES
Entre os 106 pacientes 

confirmados, quatro não resi-
dem no Estado; 613 foram 
descar tados e 3.487 casos 
estão em investigação. Entre 
os confirmados, oito estão em 
isolamento hospitalar, sendo 
cinco em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

Os municípios com casos 
confirmados até agora são: 
Campo Largo (1), Colombo (2), 
Curitiba (66), Pinhais (3), Rio 
Negro (1), Ponta Grossa (3), 
Pato Branco (2), Foz do Iguaçu 
(5), Cascavel (2), Campo Mou-
rão (1), Cianorte (6), Parana-
vaí (1), Maringá (3), Faxinal 
(1), Londrina (3), Guaíra (1), 
Telêmaco Borba (1).

Além disso, o Paraná 
registrou casos de São Paulo 
(3) e Brasília (1) onde os 
pacientes foram diagnostica-
dos e procuraram tratamento 
no Estado, mesmo morando 
em outro local.

106 casos de
Covid-19 

no PR
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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

Considerando as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e do Plano de Contingência 
Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Covid-19 (Coronavírus), no meio 
escolar, a Universidade Paranaense 
suspendeu as aulas na forma presencial, 
porém elas continuam no formato on-line.
Em casa, com todo apoio dos 

professores e com ferramentas de 
última geração, estudantes de todos os 
cursos da Instituição desenvolvem suas 
atividades com tranquilidade. Aulas ao 
vivo permitem interação como se fossem 
na sala de aula convencional.
A Unipar é uma das universidades 

pioneiras no Brasil a adotar as 
tecnologias Google for Education. E 
este é um dos grandes diferenciais 

da Instituição, neste momento de 
afastamento social, já que evita prejuízos 
no processo de ensino-aprendizagem.
Em seus 48 anos de história, a Unipar 

sempre investiu em treinamento para 
professores, mas, desde 2017, aumentou 
as verbas para, também, favorecer 
projetos de capacitação tecnológica, 
dedicados à atualização e ampliação dos 
conhecimentos nessa área. A parceria 
com o Google foi um dos grandes 
passos, nesse sentido.

Acadêmicos contam com as ferramentas inovadoras 
do Google for Education para não parar os estudos

UNIPAR NA ERA DIGITAL

Classroom   O Google for Education 
é um braço do Google que trabalha 

com escolas e universidades, 
oferecendo ferramentas para a 

interação entre ensino presencial e 
virtual. Uma das mais importantes 
é o Classroom. Nessa sala de aula 

virtual o professor ministra os 
conteúdos pautados e os alunos 

assistem e, via aplicativo, também 
respondem a perguntas e fazem 

exercícios. Cada professor no seu dia 
e horário de aula, entra ao vivo por 
meio do Hangouts (plataforma de 

interação) ou pelo canal do youtube.

Durante o período de afastamento presencial, as aulas teóricas 
acontecem pelos meios digitais, com tranquilidade e eficiência

“Nas aulas ao vivo podemos ver 
os alunos pela webcam, falar 
com eles e até compartilhar a 

tela do computador para explicar 
um conteúdo, ou seja, não tem 

muita diferença de uma aula 
presencial; a única diferença é a 
distância que garante que todos 
estejam seguros em suas casas.” 

Professor Jaime William
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