
Umuarama tem quatro 
internados graves 
na UTI suspeitos
de coronavírus 
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Pensando na reativação gradual da atividade econômica em Umuarama, o prefeito Celso 
Pozzobom se reuniu com representantes da indústria e do comércio de materiais de 

construção, ferragens e correlatos. Pautado por especialistas do Ministério e da Secretaria 
da Saúde, o prefeito pretende retomar a produção e reabrir o comércio a fim de fazer 
a economia girar novamente. “Não podemos liberar tudo de uma vez e pôr a perder os 

resultados que conseguimos com a quarentena até agora”. l Pág. 10

Retomada econômica é gradual 
e terá medidas de prevenção

Novo decreto 
municipal impede 
abertura do comércio 
em Cruzeiro do Oeste

População deve se 
informar a respeito 
da vacina da gripe 
antes de ir às UBSs
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Álcool para 
as escolas 

A união de duas empresas resultou 
na doação de 12 mil litros de álcool 
líquido 70% para escolas estaduais 
do Paraná. O produto doado será 

utilizado pelos servidores estaduais 
e voluntários que trabalham no 
recebimento das remessas de 

merenda escolar e na montagem e 
distribuição dos kits de alimentos 
para estudantes beneficiários do 

programa Bolsa Família.  
l Pág. 10
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Crédito rural
Deputados estaduais aprovaram no início da semana, 
projetos de lei concedendo novas modalidades de 
crédito para os produtores rurais, pequenos empresários 
e empreendedores formais e informais, por meio de 
financiamentos com recursos públicos e de programas que 
já funcionam no estado. Um deles autoriza a concessão de 
financiamentos, com recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico para a Agência de Fomento do Paraná e para o 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), 
através dos programas Banco do Agricultor Paranaense e 
Banco do Empreendedor Paranaense.

Apoio financeiro
Outra proposição aprovada 
em primeiro turno autoriza 
a Fomento Paraná a adotar 
medidas de apoio financeiro 
a empreendedores formais e 
informais e aos municípios, 
quando for decretada 
situação de emergência 
ou estado de calamidade 
pública. Também aprovado 
por unanimidade. “Estamos 
trabalhando, mesmo em 
sessões virtuais, para auxiliar 
o governo em projetos 
que tratam de temas 
relacionados à epidemia do 
coronavírus e, com isso, 
ajudando a população do 
Paraná a enfrentar esse 
momento difícil”, afirmou 
o presidente Ademar 
Traiano (PSDB).

Últimos a receber
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse 
ontem (31) que os trabalhadores informais que não 
constam em nenhum cadastro do governo devem 
ficar por último no cronograma de pagamento do 
auxílio mensal de R$ 600, aprovado para o período 
da crise do coronavírus. O Senado aprovou o auxílio 
na segunda (30). O projeto agora depende da sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.

Aptos a receber
De acordo com o ministro, beneficiários do Bolsa-Família 
que estão aptos a receber os R$ 600 receberão primeiro 
porque o cadastro e a logística de pagamento para eles 
já está consolidada. “Acho que é o mais fácil e mais 
rápido, porque nós temos que fazer duas coisas muito 
importantes: a primeira, agilidade, porque as pessoas 
precisam, e a segunda, segurança”, afirmou Onyx.

Morar Legal
Outra proposta aprovada, 
mas em segundo turno, 
prorroga a vigência do 
Programa Morar Legal, de 
regularização de ocupação 
e titularidade até o final 
de 2021. Municípios 
interessados pelo programa 
desenvolvido para ampliar 
a regularização fundiária 
no estado, indicam 
áreas que pretendem 
regularizar. Depois desta 
etapa, a Cohapar abre um 
processo de licitação para 
contratação de empresas 
especializadas para a 
realização dos serviços, 
sendo que os recursos para 
pagamento das empresas 
são do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza.



03POLÍTICAUMUARAMA, 1º DE ABRIL DE 2020

Força Nacional atuará na 
prevenção ao coronavírus

Equipes da Força Nacional de 
Segurança Pública vão participar 
das ações de prevenção e combate 
à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) em todo o país. A auto-
rização do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública para que parte 
do efetivo da tropa seja empregada 
no apoio às ações do Ministério 
da Saúde foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial da União.

A Portaria nº 151 estabelece 
que a Força Nacional poderá aju-
dar os profissionais da área de 
saúde para que possam atender, 
com segurança, as pessoas com 
suspeita de estarem infectadas 
pela covid-19. Os agentes tam-
bém poderão reforçar, nos estados 
e no Distrito Federal, as medidas 
policiais de segurança, que garan-
tam o funcionamento dos centros 
de saúde (hospitais, UPAs etc), a 
distribuição e o armazenamento de 
insumos médicos e farmacêucos e 
de gêneros alimentícios e de pro-
dutos de higiene.

“Em caráter episódico”, a Força 
Nacional também poderá ser uti-
lizada para auxiliar no controle 
sanitário em portos, aeroportos, 
rodovias e centros urbanos; para 
evitar saques e vandalismos e pro-
tegendo os locais onde estejam 
sendo realizados testes rápidos 
para a detecção da doença, bem 
como na aplicação das medidas 
coercivas previstas em lei.

As ações deverão ser sempre 
planejadas juntamente com o Minis-
tério da Saúde e coordenadas com 
as autoridades responsáveis dos 
governos estaduais e do Distrito 
Federal. Caberá à Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública (Senasp), 

do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, definir o total de agentes a 
ser empregado nessas ações.

Inicialmente, a medida vai vigo-
rar por 60 dias – ou seja, até o 
dia 28 de maio –, mas poderá 

ser prorrogada, de acordo com a 
necessidade. Durante esse prazo, 
os agentes que estejam atuando 
em outras missões de apoio aos 
estados e ao Distrito Federal pode-
rão ser realocados.

FORÇA Nacional ajudará profissionais da saúde a atender com segurança, pessoas com suspeita de estarem 
infectadas pela covid-19

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O primeiro lote 
com 500 mil 
kits de testes 
rápidos para o 
novo coronavírus, 
comprados pela 
empresa Vale, 
chegaram ao Brasil 
na segunda-feira 
(30). A remessa 
veio da China e 
foi encaminhada 
para o centro 
de logística do 

Ministério da Saúde na capital paulista. A Vale fechou a compra de 5 milhões de kits 
produzidos pela empresa chinesa Wondfo, com registro na Anvisa e detecta anticorpos, 
permitindo resultado em 15 minutos. A doação é uma forma de ajudar o governo brasileiro 
no combate à disseminação da doença no país. A Vale está usando sua rede de logística na 
Ásia para trazer insumos ao Brasil. As 4,5 milhões de unidades restantes serão entregues à 
empresa pelo fornecedor ao longo do mês de abril.
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Quarentena
O ex-prefeito Sílvio Barros foi 
internado dia 20 de março 
na Santa Casa de Maringá 
com sintomas de gripe. Por 
precaução, foi submetido a 
isolamento e a exames da covid-
19 e o resultado foi positivo. Por 
recomendação médica, Silvio 
ficou em isolamento domiciliar. 
Na segunda (30) retornou ao 
hospital e agora está internado 
na UTI. Respira sem auxílio de 
aparelhos, com uso de oxigênio 
suplementar, mantendo dados 
vitais estáveis. Segue em 
observação.

Suspensão
Prefeituras de todo o Estado 
estão adiando o pagamento da 
primeira parcela de impostos 
como IPTU e ISSQN. Isso já 
acontece em Londrina, Foz 
do Iguaçu, Maringá, Cascavel, 
Paranaguá, Ponta Grossa e 
Santa Terezinha de Itaipu.

Apoio
O Facebook informou que vai 
investir R$ 515,8 milhões em 
financiamento e publicidade 
para apoiar veículos jornalísticos 
que estão sofrendo com a 
pandemia de coronavírus. 
“Neste momento, os jornalistas 
estão trabalhando em condições 
muito difíceis para manter as 
suas comunidades informadas”, 
disse Mark Zuckerberg. O 
investimento inclui gastos com 
marketing em todo o mundo.

Medidas emergenciais
O deputado Aliel Machado 
(PSB) apresentou cinco 
projetos como medidas 
emergenciais para amenizar 
a crise e auxiliar no combate 
a disseminação coronavírus. 
São elas: proibição dos cortes 
dos serviços essenciais (água e 
luz), inclusão de itens na cesta 
básica como álcool em gel, 
sabonete líquido e em barra, 
limitação de taxa de juros aos 
autônomos, micro e pequenos 
empresários, reciprocidade no 

fechamento de fronteira em 
caso de pandemia e taxação 
de grandes fortunas.

Unidos
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos) destaca a aprovação 
do auxílio emergencial de R$ 
600 para famílias em situação 
de vulnerabilidade, durante o 
período de enfrentamento do 
coronavírus. “Acho que estamos 
dando uma demonstração de 
união do Brasil. Independente 
de ideologia e de programas 
partidários, aprovamos por 
unanimidade o projeto que 
demonstra bem que o Senado 
está unido para que o Brasil 
possa rapidamente superar 
essas crise.”

Em queda
Relatório da Secretaria Estadual 
de Segurança informa que o 
Paraná registrou em 2019 o 
menor número de homicídios 
dos últimos 13 anos. Foram 
175 mortes a menos de 
janeiro a dezembro do ano 
passado, quando houve 1.780 
homicídios, em comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior (1.955 casos). A região 
de São Mateus do Sul, que 
compreende nove municípios, 
teve a maior diminuição 
percentual no Estado: 62,8%.

Emprego vinculado
O governador Ratinho Junior 
encaminhou à Assembleia 
Legislativa projeto de lei que 
mantém os pagamentos para 
as empresas que prestam 
serviços continuados à 
administração pública, 
desde que sejam garantidos 
os vínculos com os 
trabalhadores. A proposta 
leva em conta serviços que 
tenham sido afetados com a 
diminuição ou a paralisação 
das atividades contratadas 
por força das medidas 
públicas de combate à 
doença e de seus impactos 
no sistema de saúde.

Aprovações
do Senado
O Senado aprovou, na 

tarde de ontem (31), três 
projetos envolvendo o com-
bate ao novo coronavírus 
(covid-19). Os projetos dis-
pensam o trabalhador em 
isolamento social de apre-
sentar atestado médico; 
suspende a obrigatorie-
dade das entidades filan-
trópicas, como as Santas 
Casas de Misericórdia, do 
cumprimento de metas do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e autoriza o uso 
da telemedicina em qual-
quer atividade da área da 
saúde. Todas as matérias 
já haviam passado pela 
Câmara dos Deputados e, 
agora, seguem para san-
ção presidencial.

ATESTADO MÉDICO
Os t rês  p ro je tos 

foram votados em bloco, 
de maneira simbólica, 
após a leitura dos res-
pectivos relatórios. Eles 
abordam a adaptação de 

procedimentos em face 
da crise vivida pelas con-
sequências da epidemia. A 
primeira matéria dispensa 
o trabalhador de apre-
sentar atestado médico 
nos primeiros sete dias. 
No oitavo dia de afasta-
mento, ele deverá apre-
sentar atestado médico 
eletronicamente.

“Não se afigura razoá-
vel exigir o compareci-
mento do empregado no 
estabelecimento empre-
sarial para comprovar 
a existência de doença 
que justifique o seu afas-
tamento em quarentena, 
medida que protege a 
saúde do trabalhador, 
dos seus colegas de 
t raba lho  e  das pes -
soas com que even -
tualmente mantiver con-
tato durante o trajeto”, 
disse o relator do pro-
jeto, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB).

Metas de entidades 
filantrópicas

O segundo projeto dispensa prestadores de serviço de 
saúde contratados pelo SUS a cumprir metas definidas em 
contrato. Essas metas obrigam Santas Casas de Misericór-

dia e outras instituições beneficentes de assistência social a 
realizarem um determinado número de cirurgias eletivas. As 
cirurgias eletivas são aquelas que não precisam ser feitas em 
caráter de urgência. Com a epidemia, o projeto permite que 

essas instituições direcionem esforços para o atendimento de 
portadores da covid-19 sem que haja punição por descumpri-
mento do contrato. “Tais entidades não poderão cumprir as 
cláusulas referentes às metas de produção contratualizadas 

e estarão sob risco de não receberem os repasses financeiros 
previstos no contrato. Tal medida se torna ainda mais rele-
vante quando se prevê uma enorme demanda por serviços 
médicos para os pacientes graves e se teme pelo iminente 

colapso do sistema público e privado de saúde”, disse o rela-
tor da matéria, Lasier Martins (Podemos-RS).
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Saúde mantém 4 internados na 
UTI com suspeitas de Covid-19

Durante seu pronunciamento diá-
rio na manhã de ontem (31), o pre-
feito de Umuarama, Celso Pozzobom 
revelou que o sistema de saúde do 
município mantém quatro pessoas 
internadas em estado grave em lei-
tos de UTIs (Unidades de Tratamento 
Intensivo) aguardando resultado de 
exames para saber se estão infecta-
dos com a Covid-19.

Além destes, duas pessoas 
foram confirmadas com a infec-
ção, sendo que uma delas foi con-
tagiada no município (transmissão 
comunuitária). A mulher de 23 
anos, caixa de um supermercado, 
está em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com o prefeito, 
a cidade possui 40 leitos para 
atendimento aos infectados com 
a doença, mas apenas 18 deles 
estão disponíveis para atender aos 
necessitados que se deslocam de 
toda a região de abrangência da 
12ª Regional de Saúde.
CONSTRUÇÃO CIVIL REATIVADA

Após ter par ticipado de uma 

Plano de contingenciamento
O prefeito lembrou que o plano de contingenciamento do município está 

fluindo bem. “Também estamos cuidando dos andarilhos, adequando espaço para 
pernoitarem, garantindo a alimentação e atenção médica em caso de proble-

mas de saúde. O município também tem fornecido 450 cestas básicas mensais 
por meio da Assistência Social, mais de 600 cestas verdes, distribuindo produtos 
alimentícios a várias entidades e os colégios também tem atendido a população. 
Estamos preocupados com a situação econômica sim, mas atentos à saúde e ao 

bem-estar da população”, finalizou Pozzobom.

videoconferência com o governador 
Ratinho Jr, juntamente com outros 
20 prefeitos das maiores cidades 
do Paraná, Pozzobom se reuniu na 
tarde da segunda-feira (30) com 
empresários e representantes da 
construção civil e setores correla-
tos para discutir as medidas ado-
tadas na contenção do avanço do 
coronavírus entre a população.

“Nos próximos dias poderemos 
flexibilizar a paralisação de ativida-
des que representam menos riscos 
de contágio. A construção civil é 
uma delas, com os devidos cuida-
dos, pois na maioria das obras os 
operários trabalham ao ar livre e a 

certa distância, uns dos outros”, 
avaliou Pozzobom, ressaltando que 
amanhã (quinta-feira, 2), publica 
um novo decreto, detalhado como 
deverá ser a retomada dos traba-
lhos na construção civil em Umua-
rama, mesmo assim ele reforça 
que “tudo depende da evolução 
dos casos de coronavírus. Temos 
que manter o cuidado com os ido-
sos, doentes crônicos e demais 
grupos de risco; definir horários 
diferenciados para os trabalhado-
res, evitar a aglomeração e o con-
tato direito com clientes e reforçar 
as medidas de higiene, distância e 
orientações”, apontou.

POZZOBOM e empresários construção civil discutindo metas para a reativação do setor durante a quarentena

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Decreto impede a reabertura do 
comércio em Cruzeiro do Oeste

Na noite desta segunda-feira (30), 
depois que se reuniu com prefeitos 
da região e representantes do Minis-
tério Público, a prefeita de Cruzeiro 
do Oeste, Helena Bertoco revogou 
o decreto 121/2020 que autorizava 
a abertura do comércio no municí-
pio, determinando novamente o seu 
fechamento de amanhã de ontem 
(31), permanecendo em quarentena 
até o dia 05 de abril de 2020.

Em seu pronunciamento, a pre-
feita relatou que teve acesso à novas 
informações técnicas quanto à gra-
vidade do contágio da covid-19 e a 
situação de contaminação comuni-
tária que já se instalou na região, 

Crédito emergencial e capital de giro
O governo do Estado anunciou um 

conjunto de ações que somam R$ 1 
bilhão para estimular a atividade eco-
nômica e preservar emprego e renda 
dos paranaenses. O valor está distri-
buído entre linhas de crédito para o 
setor produtivo e pequenos empreen-
dedores, dilação de prazos de financia-
mentos das prefeituras e de impostos 
para empresas, e contingenciamento 
de recursos do orçamento.

Os recursos do crédito emergencial 
podem ser utilizados para manutenção 
de emprego e renda de empreende-
dores informais, MEI, micro e peque-
nas empresas, em razão dos efeitos 
do coronavírus na economia. “Esses 
recursos já estão disponíveis e che-
gam em boa hora, num momento de 
grande apreensão com o emprego 
e a renda entre a população, devido 
às medidas restritivas adotadas para 
contem a disseminação do coronaví-
rus. Mas o dinheiro é emergencial 
e deve ser utilizado com bastante 
critério”, orientou o prefeito Celso 
Pozzobom. Os créditos são nos 
valores de R$ 1.5 mil, R$ 3 mil e 
R$ 6 mil, dependendo da situação 
cadastral do empreendedor.

principalmente na cidade referência, 
que é Umuarama.

Por isso, seria imprudente manter 
o funcionamento do comércio, tendo 
em vista que o isolamento social é, 
unanimemente dentre a comunidade 
científica, a melhor forma de prevenção 
ao vírus e que, se não tiver seu avanço 
retardado, a quantidade de infectados 
supera o suporte de atendimento ade-
quado nas unidades de saúde.

A prefeita também comentou sobre 
a velocidade com que tem avançado 
a proliferação do coronavírus em toda 
a região. “Tudo muda muito rápido, a 
cada hora temos novas informações e 
precisamos mudar tudo, pois estamos 

lidando com algo nunca visto antes”, 
disse a prefeita.

“Tentamos reabrir o comércio por 
entender a angústia dos empresários 
e ter consciência que o colapso finan-
ceiro do nosso comércio trará sérias 
consequências para o município, mas 
entre o financeiro e a vida, vamos pro-
teger à vida”, concluiu Helena.

A determinação não impede que 
o período até 5 de abril seja prorro-
gado, mediante um cenário agravado 
da pandemia na cidade, embora acre-
dita-se que as medidas preventivas 
de segurança que estão sendo toma-
das, possam diminuir o impacto do 
coronavírus em Cruzeiro do Oeste.

Em Umuarama, a Casa do 
Empreendedor e a Noroeste Garan-
tias de Crédito retomaram o atendi-
mento online e por telefone ontem 
(31). O horário de atendimento é 
das 8h às 14h e os contatos podem 
ser feito por telefone – (44) 98457-
1349 e 3055 4023 – ou e-mail 

casadoempreendedor@umuarama.
pr.gov.br. As solicitações também 
poderão ser feitas online nos sites 
das instituições financeiras. Mais 
informações na rede de parceiros da 
Fomento Paraná ou diretamente no 
site fomento.pr.gov.br. Acesse “Meu 
crédito” e “Solicitar crédito online”.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 - 0,46 4,01
IGP-M (FGV) -0,04 1,24 1,69 6,81
IGP-DI (FGV) 0,01 - 0,11 6,40

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/2 a 18/3 0,5000 0,2446 0,0000
1/3 a 1/4 0,5000 0,2446 0,0000
2/3 a 2/4 0,5000 0,2446 0,0000
3/3 a 3/4 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,56% 13,99 
Vale ON +3,47% 43,22 
ItauUnibanco PN -4,23% 23,09 
Bradesco PN -3,44% 20,77 
Cogna ON -20,95% 4,00 
Viavarejo ON -3,12% 5,28

IBOVESPA: -2,17% 73.019 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0781 1,0682 1,0681
IGP-DI (FGV) 1,0772 1,0640 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,57
Libra est. 0,80
Euro 0,91
Peso arg. 64,40

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 5,1930 5,1940 +15,9%
PTAX  (BC) +0,8% 5,1981 5,1987 +15,6%
PARALELO +0,2% 4,2000 5,4100 +14,4%
TURISMO +0,2% 4,2000 5,3900 +14,4%
EURO +0,7% 5,7247 5,7264 +15,9%

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 31/03

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 6,47
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1262,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/03

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 31/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 93,00 0,0% 10,7%
SOJA Paranaguá 100,00 0,0% 9,3%
MILHO Cascavel 49,00 1,0% 7,7%

SOJA 886,00 3,75 -0,8%
FARELO 321,50 -4,00 5,2%
MILHO 340,75 -0,50 -7,5%
TRIGO 568,75 -0,75 8,3%

SOJA 86,03 0,0% 6,9%
MILHO 42,96 0,0% 2,8%
TRIGO 56,55 0,1% 9,9%
BOI GORDO 184,46 -0,7% -1,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 31/03 PR DIA 30d.

Em 31/03 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)



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 1º DE ABRIL DE 2020

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Vacinação
contra a gripe

A Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Gripe está em andamento 
nas unidades básicas de 
saúde (UBS) de Umua-
rama, apesar da escas-
sez de vacinas – que 
estão sendo enviadas 
de forma parcelada pelo 
Ministério da Saúde. Até 
o momento, Umuarama 
recebeu 8.200 doses e 
mais de 6.500 haviam 
sido aplicadas até a tarde 
desta terça-feira, 31.

O público-alvo da pri-
meira fase são as pes-
soas acima de 60 anos 
e os profissionais da 
saúde, especificamente 
os que trabalham nos 
hospitais. Algumas UBS 
já estão sem vacina, 
por tanto a orientação 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde é de que 
a pessoa interessada 
entre em contato por 
telefone para verificar a 

disponibilidade de doses 
e programar um horário 
que tenha pouco movi-
mento, antes de procu-
rar o posto de saúde 
mais próximo.

Esse cuidado é impor-
tante porque o público-
-alvo desta etapa per-
tence aos grupos de risco 
na estratégia de combate 
à disseminação do coro-
navírus. Os idosos são 
os que têm apresen -
tado sintomas mais gra-
ves com a Covid-19, no 
mundo todo, e os traba-
lhadores dos hospitais 
estão mais expostos à 
contaminação pelo con-
tato constante com sus-
peitos e infectados.

A Secretaria de Saúde 
espera receber mais um 
lote de vacinas contra a 
gripe na próxima sex-
ta-feira, para continuar 
com a vacinação na 
semana que vem.

O público-alvo da primeira fase são as pessoas acima de 60 anos e os profissionais 
da saúde, especificamente os que trabalham nos hospitais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Você se f#$&*
Os bancos (mais uma vez) estão 
de sacanagem com o povo 
em meio à crise sem igual da 
saúde pública e com o mercado 
paralisado. A Febraban fez 
comunicado e propaganda 
envolvendo os cinco maiores, mas 
não há ação coordenada nem 
interface entre as instituições. A 
Federação empurrou para eles 
a responsabilidade. No entanto, 
nenhum banco oferece facilidades 
para adiamento de cobrança de 
empréstimos e outras dívidas, 
conforme apurado pela Coluna. 
Empresários que procuram seus 
gerentes encontram telefones 
desligados (além das agências 
fechadas). Quando há informação, 
é desencontrada e negativa. E as 
contas estão vencendo, com juros 
e mora cobrados. 

Sofra, cidadão
Os grandes bancos, oficiais e 
privados, que sempre recorrem 
ao Tesouro e ao BC para se 
salvarem em crises, mostram 
agora com quem você pode 
contar: com nenhum deles.

Patrimônio & saúde
O Governo vai usar imóveis 
da União inutilizados e ou 
abandonados para estruturas 
de hospital de campanha. 
Decidiu que é melhor que o 
gramado de arenas multiuso.

Corona fest
Essa pandemia vai desistir do 
Brasil. Nada aqui dá certo, 
nem virose, e tudo se leva na 
brincadeira. Duas semanas 
atrás publicamos nas nossas 
redes sociais um vídeo surreal 
de passeata (isso mesmo) de 
moradores de São Vicente Ferrer 
(PE) contra o coronavírus. No 
domingo, a PM do Município 
de Brumado (BA) interrompeu 
a corona fest numa área de 
eventos e mandou 30 jovens 
para dentro dos camburões. 

Revolta de Quito
O Governo fretou um voo e vai 
buscar dezenas de brasileiros 
turistas retidos em Quito. 
Tudo passou pelo Itamaraty. 
Muitos já sem hotel e nas ruas 
passavam até fome. 

Mas...
... turistas brasileiros em 
outros países, que não usaram 
as redes sociais para chamar a 
atenção, foram esquecidos.

Verticalização do prazo
O deputado federal Laércio 
Oliveira (Progressistas-SE) 
defende que o Governo 
empreste recursos para 
estados e municípios com 
mais dificuldades em 
caixa. Assim, aumentariam 
prazos de impostos. E as 
empresas poderão manter 
os pagamentos em dia, de 
forma a não desencadear um 
movimento de inadimplência 
generalizada. 

Compensação
O parlamentar engrossa o 
coro dos que defendem que 
os Três Poderes reduzam 
(temporariamente) os salários 
dos servidores, inclusive dos 
congressistas. “O Legislativo, a 
começar por nós, deputados, 
mas também o Executivo e 
o Judiciário de servidores 
com salários mais altos, 
excluindo-se profissionais da 
área de saúde”.

Time Brasil
O Comitê Olímpico do Brasil 
negocia o aditamento dos 
contratos com fornecedores 
para os Jogos Tóquio 2020. A 
Air Canada, que fará o traslado 
aéreo da delegação brasileira 
para Tóquio, vai remarcar as 
datas de voos. 

Fala, campeão
“Estamos mantendo tudo 
do mesmo jeito para o ano 
que vem. Vamos estudar 
cada contrato no jurídico. 
Terão aditivos, prorrogando 
até 2021. Pela previsão, 
não teremos mais gastos”, 
diz o diretor-geral do COB e 
campeão olímpico, Rogério 
Sampaio.
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Trio que praticou assalto é 
capturado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Umuarama 
prendeu dois homens e apreendeu 
um adolescente envolvidos em um 
crime de roubo na cidade. O trio 
praticou o assalto no sábado (28) 
na rua Ibiaí, Zona VII. Os suspeitos 
foram identificados apenas pelas 
iniciais C.H.D.S.T (20 anos), Y.N.L 
(20 anos) e G.G.D.C (16 anos). Na 
ocasião, o roubo foi praticado por 
quatro assaltantes, que invadiram 
a residência onde estavam as víti-
mas. O bando agiu armado com 
facas, facões e um deles trazia um 
revólver de calibre 32. Um casal, 
sua filha e sua neta de apenas 
nove anos foram rendidos e manti-
dos reféns, sendo trancafiados em 
um banheiro da casa, enquanto os 
criminosos pilhavam objetos e car-
regavam no carro da família.

Depois de trancarem as vítimas 
na casa, os criminosos fugiram 
levando o automóvel carregado 
com os eletroeletrônicos e joias.

O carro foi recuperado pela Polí-
cia Militar logo na madrugada em 
estado de abandono.

Logo após o assalto, a Polícia 
Civil foi acionada e investigadores 
deram início ás diligências, até que 

na manhã da segunda-feira (30) 
conseguiu capturar três dos qua-
tro autores. Na residência em que 
foram encontrados, estava também 
parte dos objetos roubados.

Os suspeitos confessaram a 
prática do crime, afirmando que 
escolheram a residência das víti-
mas de forma aleatória, em razão 
da facilidade de entrar no local. 

Relataram também que naquela 
noite foram às ruas já com a inten-
ção de realizar um roubo, até que 
escolheram a casa em questão e 
executaram o crime. Os suspeitos 
foram autuados em flagrante delito 
pela prática dos crimes de roubo, 
organização criminosa e corrupção 
de menores. O quatro envolvido 
ainda não foi localizado.

Agentes da Receita Federal no estado do Mato Grosso do Sul, junto com a Polícia 
Rodoviária Federal de Guaíra interceptaram um comboio de carros na ponte Ayrton 
Senna. Os policiais avistaram o comboio formado por seis carros – Honda Civic, GM 
Prisma, GM Meriva, GM Vectra, Toyota Corolla e um Toyota Premio paraguaio –, 
quando iniciaram as abordagens. Todos os veículos transportavam cigarros contrabandea-
dos do Paraguai e totalizaram cerca de 50 mil carteiras, avaliados em cerca de R$ 250 
mil. Os presos, os cigarros e os carros foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Reabertura do comércio 
terá medidas de prevenção

Dentro das ações de enfrenta-
mento ao coronavírus e reativação 
gradual da atividade econômica em 
Umuarama, o prefeito Celso Pozzobom 
recebeu na tarde de ontem (31), repre-
sentantes dos setores da indústria e 
comércio de materiais de construção, 
ferragens e correlatos para uma reu-
nião no Anfiteatro Haruyo Setogutte.

Para o prefeito, a atividade econô-
mica deve ser retomada aos poucos 
para não comprometer a prevenção 
realizada até agora. “Estamos pau-
tando nossas decisões nas orienta-
ções dos especialistas, do ministério 
e da Secretaria da Saúde. Também 
queremos retomar produção, o 
comércio, e fazer a economia girar. 
Mas não podemos liberar tudo de 
uma vez e pôr a perder os bons resul-
tados que conseguimos com a qua-
rentena iniciada na última semana, 
antes do prazo de 14 dias”, explica.

De acordo com Pozzobom, a 
curva contaminação do coronaví-
rus em Umuarama está dentro do 

Novo decreto
Durante a reunião com empresários 
e representnaes de diversos setores 
da economia do município, o pre-
feito Celso Pozzobom lembrou que, 
com a edição de um novo decreto 
hoje (quarta-feira), a construção 
estará liberada a partir da quinta-
-feira, 2, com critérios de preven-
ção ao contágio dentro das obras 
e empresas do setor. Na próxima 
segunda-feira, 6, dependendo da 
evolução dos casos e do comporta-
mento da população, o município 
pretende liberar o funcionamento 
– dentro de critérios definidos em 
decreto – do comércio de materiais 
de construção e setores coligados, 
e também da indústria moveleira e 
afins, “mas tudo com o devido cui-
dado e o compromisso dos empre-
sários com as medidas preventivas 
individuais e coletivas”, reforçou.

esperado. “Não tem como escapar 
dessa pandemia. Os casos vão sur-
gir, à medida que conseguirmos 
aumentar o número de exames. Com 
esse isolamento de 14 dias conse-
guimos conter o vírus e controlar o 
aumento dos positivados”, disse.

As notificações estão crescendo, 
mas numa velocidade que o nosso 

sistema de saúde ainda suporta. 
“Agora, mais do que nunca, é neces-
sário manter os cuidados principal-
mente com a volta à atividade em 
alguns setores, pois aumentará a 
circulação de pessoas. Vamos reati-
vando a economia gradativamente, 
mas se for necessário podemos ter 
de parar tudo novamente”, alertou.

PARA o prefeito, a atividade econômica deve ser retomada aos poucos para não comprometer a prevenção 
realizada até agora
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A união do 
Grupo Petrópolis 
(que forneceu 10 
mil litros de álcool 
92,8%) e a 
Hugo Cini S.A. 
(que assumiu a 
preparação e o 
envasamento), 
disponibilizará 
ao governo do 
Estado 12 mil 
litros de álcool 
70%, que serão 
distribuídos às 
escolas estaduais. 

O produto doado será utilizado pelos servidores estaduais e voluntários que trabalham 
no recebimento das remessas de merenda escolar e na montagem e distribuição dos kits de 
alimentos para estudantes beneficiários do programa Bolsa Família.

FERNANDO OGURA/AEN
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A verdade de suas convicções será 
contagiosa, então expresse o que 
você pensa de forma clara e simples. 
A mensagem está chegando às outras 
pessoas. Cuidado com o sistema diges-
tivo e dê uma olhada objetiva em sua 
dieta para que você satisfaça suas 
necessidades reais.

Novas atividades de lazer vão lhe dar 
a oportunidade de florescer. Suas ami-
zades vão estar presentes hoje. Seria 
bom fazer uma pausa na sua vida diária 
- de preferência, tire um dia de folga 
para respirar.

G
êm

eo
s Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar 

com um problema de uma vez por 
todas. Sua moral vai voltar com força. 
Você tem uma tendência a reagir muito 
rapidamente.

C
ân

ce
r

Você encontrará paz dentro da sua pró-
pria casa. Você vai continuar conversas 
que foram interrompidas. Sua forma vai 
melhorar, você está reservando a sua 
energia de forma sensata, para ganhar 
ainda mais.

Motivado e otimista, você será perfeito 
para treinar as pessoas ao seu redor, é 
hora de lutar por sua causa, você está 
lutando para manter o ritmo, suas bate-
rias podem ser recarregadas ao ar livre. 
Não se preocupe com nada.

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

Você terá a oportunidade de estabele-
cer contatos úteis e seria ideal dedicar 
tempo a isso em detalhes. A sobrecarga 
mental está começando a mostrar suas 
garras e seria sensato levar isso em 
conta agora, antes de ser completa-
mente dominado.

E
sc

o
rp

iã
o Para ser aberto aos outros, você vai 

precisar fazer um esforço. Você foi 
avisado, relaxe! Você estará melhor 
equipado para enfrentar os problemas 
que o prendem. Sua moral está bem.

As escolhas que fizer hoje serão mais 
importante do que qualquer outra que 
já fez antes. Olhe para o futuro e para 
como você vai chegar lá. Você está 
em excelente forma, agora só precisa 
aprender a pensar antes sobre quanta 
energia certas atividades exigirão.

C
ap

ri
có

rn
io A atmosfera será sombria, difícil e austera 

e você vai fazer o seu melhor para sair 
dessa. Você precisa reconhecer que está 
sofrendo de tensão nervosa no momento 
antes que você pense que está simples-
mente se tornando impulsivo. Tome as 
medidas adequadas para lidar com isso.
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Você se sente muito à vontade consigo 
mesmo e uma onda de otimismo vai 
lhe dar uma imagem grande e colorida 
da vida! Se tentar moderar sua impa-
ciência, você vai ganhar o dia. Seu 
otimismo em aumento lhe dará um 
impulso energético.

Seu bom humor recebe reconheci-
mento daqueles que o rodeiam. O céu 
está claro e atividades de lazer estão 
próximas. Você terá a sensação de 
que tudo está indo rápido demais ao 
seu redor e você vai precisar recorrer 
a seus recursos ocultos.

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
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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

l REDE GLOBO
Novo mundo

Dom João e Carlota expulsam 
Noémie do palácio real. Joa-
quim se declara para Anna e 
a pede em namoro. Thomas 
desconfia da intimidade entre 
Joaquim e Anna. Elvira é desco-
berta e obrigada a trabalhar no 
navio. Pedro promete a Noémie 
que seu casamento com Leo-
poldina não atrapalhará o rela-
cionamento dos dois. Thomas 
oferece um jantar romântico 
a Anna. Joaquim se aproxima 
de Piatã. Anna aceita namorar 

Joaquim. Há uma passagem 
de tempo. Anna e Joaquim tro-
cam juras de amor eterno. O 
navio atraca em uma parada 
antes de chegar ao Brasil. 
Thomas arma para que Joa-
quim não consiga embarcar 
no navio.

Totalmente demais 
Dino afirma a Gilda que Eliza 
tentou matá-lo. Arthur divulga a 
gravação de Carolina se diver-
tindo na Austrália e deixa a jor-
nalista constrangida. Bino leva 
Eliza ao Rio de Janeiro e lhe 
dá orientações para procurar a 

pensão da Fátima. Dino avisa 
a Gilda que não sossegará 
enquanto Eliza não estiver na 
cadeia. Na pensão, Jessy furta 
o dinheiro de Eliza. Rafael pede 
que Lu lhe indique como fotó-
grafo para Carolina. Eliza acaba 
sendo expulsa da pensão por 
Fátima. Jacaré observa Eliza.

Fina Estampa 
Griselda invade o jantar dos 
Velmont. Tereza Cristina 
acusa Griselda e seu filho de 

tentarem dar um golpe em sua 
família. Patrícia cobra uma 
explicação de Antenor. Rafael 
namora Amália, e Zuleika 
critica o rapaz para Edvaldo. 
Renê se desculpa com Gri-
selda. Antenor sofre um aci-
dente com o carro de Juan. 
Amália avisa à mãe do acidente 
de Antenor, e Renê a leva até o 
local. Patrícia vai ao encontro de 
Antenor no hospital. Rafael fala 
para Amália que Antenor roubou 
o carro de Juan.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

TAC
CALCULAR

FAXINEIRA
GRADEETC

IAPÃI
CORREIOS

BAUATOM
TGALDOO
USAMOR

FRALDAVE
INACHAR

VISTOELM
TOUCINHO

MASCOPOS

Crime
contra os
negros

Proteção da
janela de
quartos
infantis

Palavra
que indica
alternativa

A cenoura
dos

sanduíches
naturais

Componen-
te do sal de

cozinha

Empresa 
que entre-
ga cartas

Umidade
noturna;
relento

Caixa com
o tesouro
do pirata

(Lit.)

Item de
enxoval 
do bebê

O mais
nobre dos 
sentimen-

tos

Desabita-
dos (os
lugares)

Avista;
enxerga 

Permissão
para entrar
em outro

país

Antônimo
de "perder" 

200, em
algarismos
romanos

Nélson
Piquet,

tricampeão
de F1

Objetos
erguidos

num brinde

Avaliar 
Realiza a
limpeza

doméstica

Imposto
Profissional que faz

desenho engraçado de
alguém

Et cetera
(abrev.)

Garrafa de
refrigerante

(?)-postal, mensagem
de turistas

Hiato de
"sueca"

Mentira,
em inglês

Scooby-(?),
cão da TV
Capital de
Alagoas

Gordura 
do porco
Porém;
contudo

Divisão de
uma peça

teatral

(?) Costa,
cantora
Santifi-
cados

Inflamação
na pele

Trabalhar;
batalhar

3/lie — pet. 5/visto. 6/fralda. 7/racismo.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE ABRIL DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
Na lente exclusiva de hoje, Ubiraci Botelho, reina absoluta no clique assina-
do pela expert Luci Lemes especialmente para a coluna desta quarta-feira, 

primeiro dia de abril

“O preconceito 
é um inimigo do 
novo. através de 
um preconceito 
nos defendemos 
do novo e de um 

novo desafio, 
para nós e para 
os outros”  (Bert 
Hellinger  lvro  

Êxito na vida. Êxi-
to na profissão)

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

aniversário hoje  -, João Abdon Satur-
nino e Miriam Caparroz Marchi, Maria 

Luisa Fretes Farina Carlos Ortega Parra, 
Adriano Henrique Saito, Edila Mara dos 
Santos Pozzobom e Tatiane Monteiro 

Caetano Garbin. Da coluna: felicidades! 

Nova data
A Olimpíada de Tóquio adiada por conta do 

Corona Vírus marca para 23 de Julho de 2021, a 
nova data dos Jogos Olímpicos. 
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Parceiros!
O Instituto General Motors, braço social da GM no 

Brasil, está realizando a doação de cestas de alimen-
tos, higiene e limpeza e óculos de segurança; além de 
emprestar carros em comodato para as autoridades nos 
locais onde a empresa está presente. As doações e em-
préstimos têm o objetivo de contribuir para o combate 
à pandemia de Covid-19 e seus impactos no sistema de 
saúde e renda das populações mais vulneráveis. As mais 
de 5.500 cestas de alimentos, higiene e limpeza serão 

doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em 
todas as sete cidades em que a GM está presente no Brasil: 
Gravataí (RS), Joinville (SC), São Caetano do Sul (SP), São 
José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e 

Mogi das Cruzes (SP), além da capital paulista.

* * * 

O óculos de segurança é um EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) usado na atividade fabril e 

muito importante para a proteção dos profissionais 
de saúde que estão trabalhando na linha de frente 
contra o Covid-19. Serão doadas um total de 3.000 
unidades para as prefeituras das cidades onde a GM 
está presente e que sinalizaram essa necessidade: 

Gravataí, Joinville e São José dos Campos.

DENISE FREITAS (à dir.), representou a Câmara da Mulher Empre-
endedora no Happy Hour comemorativo ao Dia da Mulher, no início 

do mês de março. Reunidas no Mister Chopp a ala feminina fez 
festa e reencontrou amigas

Carina Previatto ( Conselho da Mulher ACIU)  e Elis Regina Previa-
tto fizeram homenagem a Mammy ( ao centro) em recente evento 

alusivo à mulher, no Mister Chopp

PORTAL CIDADE

PORTAL CIDADE



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE ABRIL DE 2020

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

Na modalidade Stricto Sensu, a Unipar está com 
inscrições abertas para o programa de mestrado em 

Direito Processual e Cidadania. Com apenas vinte 
vagas, o curso é destinado aos graduados em Direito. 
As inscrições podem ser feitas no site da Unipar, link 

da pós-graduação. 
Coordenado pelo professor doutor Celso 

Iocohama, o mestrado tem como objetivo produzir e 
utilizar conhecimento socialmente relevante na área 

jurídica, associando pesquisa, ensino e extensão e 
criando processos de intercâmbio de conhecimentos 

e experiências com a sociedade.
‘Jurisdição Constitucional e Direitos 

Fundamentais’ e ‘Processo e Relações Negociais’ 
são as duas linhas de pesquisa que integram o 

curso, que tem quase 21 anos de existência (foi 
criado em 1999). A primeira pauta-se em analisar 
a construção e manutenção da cidadania, sob o 

aspecto individualizado como coletivo, no contexto 
da ciência do direito processual. 

“Os estudos dessa linha transitam entre a análise 
do estado da arte das ferramentas processuais 

existentes, compreendendo o seu funcionamento, 
suas limitações e possibilidades, sem perder de 

vista a noção do processo como instrumento para 
proteção do direito material”, explica o coordenador.

A segunda linha propõe-se a analisar a relação 
contratual e sua interação com o processo 

civil. “Vamos estudar o processo civil em sua 
instrumentalidade como meio de efetivação de 

tutelas, individuais e coletivas, nas relações jurídicas 
negociais, mediante procedimentos jurisdicionais 
e não-jurisdicionais para a solução de conflitos e 

proteção de direitos”, enfatiza Iocohama. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Mestrado em Direito 
Processual e Cidadania  

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Oportunidades
de emprego
Duas empresas do ramo de ali-
mentação em Umuarama estão 
recebendo currículos para 
seleção de pessoal, visando 
contratar colaboradores. Uma 
rede de supermercados com 
filiais na cidade e a empresa 
que fornecerá alimentação aos 
funcionários do frigorífico de 
aves em fase de implantação 
estão em processo de seleção.
“Vencer a pandemia que se 
tornou um dos maiores desa-
fios da humanidade é tarefa 
que exige a colaboração de 
cada um de nós. Ao mesmo 
tempo, entendemos ser neces-
sário manter algumas ativida-
des que são essenciais, como 
a contratação de profissio-
nais num momento em que é 
grande o risco de demissões”, 
informou a gerente da Agência 
do Trabalhador, Camila Orlan-
dini, ressaltando que contato 
inicial será feito por e-mail.

Cidade Canção
Na rede de supermercados 
Cidade Canção, as vagas 
disponíveis são para auxiliar 
de açougue, operador (a) de 
caixa, repositor (a) de frutas, 
verduras e legumes, zela-
dor (a), auxiliar de padaria e 
auxiliar de depósito. “Não é 
necessário vir até a agência, 
que está com o atendimento 
ao público suspenso. Os inte-
ressados devem cadastrar o 
currículo no site vagas.csdva-
rejo.com.br”, orientou Camila.
Já a Sodexo do Brasil está ofer-
tando vagas para oficial de ser-
viços gerais I, oficial cozinha I 
e oficial cozinha II, cozinheiro 
I, estoquista I e cozinheiro II. 
Para estas vagas, os interessa-
dos devem enviar os currículos 
para o e-mail alana.grisa@
sodexo.com. A gerente lem-
bra que os candidatos devem 
aguardar o contato das empre-
sas por e-mail.
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Você, que deixa sua família em casa 
para cuidar da nossa: obrigado.  
Você, que tem um trabalho essencial 
para que o estado não pare: obrigado. 
Você, que está em casa para preservar 
a vida de outros: obrigado.

AOS HERÓIS PARANAENSES QUE 
AGEM COM RESPONSABILIDADE, 
NOSSO OBRIGADO DE CORAÇÃO.

AOS QUE TRABALHAM 
POR NÓS: OBRIGADO.

Mercedes cria respiradores 
para pacientes da covid-19
Com a fórmula 1 paralisada, a 

alta tecnologia da corrida de carros 
mais cara do planeta está sendo 
usada contra o novo coronavírus. 
O time da equipe Mercedes, gerida 
pela montadora alemã de mesmo 
nome, ajudou a criar em menos de 
uma semana um tipo de respirador 
menos invasivo que o tradicional.

Os engenheiros da equipe cola-
boraram com pesquisadores e 
profissionais de saúde no Reino 
Unido, onde fica sediado o time de 
F1 da montadora. O projeto contou 
com equipes da University College 
London, incluindo médicos do Uni-
versity College Hospital, hospital 
universitário da instituição e que 

faz parte do sistema público de 
saúde do Reino Unido, o NHS.

O aparelho montado é chamado 
de Continuous Positive Airway Pres-
sure (CPAP), que ajuda pessoas 
que podem respirar sozinhas, mas 
têm dificuldade de fazê-lo. Esse 
tipo de aparelho já existe, mas está 
com oferta reduzida. A produção da 
Mercedes deve aumentar a quanti-
dade de aparelhos disponíveis.

A máquina usa a pressão do 
ar para manter as vias respirató-
rias abertas, e é também usada 
em outros tipos de doenças que 
causam problemas respiratórios, 
como apneia do sono. Na prática, a 
tecnologia vai ajudar pacientes com 

problemas respiratórios mais leves 
a poderem sair das unidades de 
tratamento intensivas, onde usam 
os respiradores tradicionais.

MIL APARELHOS POR DIA
Quarenta dispositivos do tipo 

foram entregues ao hospital da uni-
versidade parceira, e outros três para 
hospitais de Londres. Até 1.000 apa-
relhos podem ser feitos por dia na 
unidade da equipe de F1 da Merce-
des, que fica na cidade inglesa de 
Brackley. Caso os testes finais deem 
certo, a produção pode começar em 
uma semana. A agência que regula 
medicamentos e insumos de saúde 
no Reino Unido, a MHRA, já conce-
deu aprovação para o dispositivo.
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