
Números de casos 
confirmados de 
coronavírus ficam 
estáveis em Umuarama 
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Centro Diocesano será unidade 
de internamento para infectados

,2/4/2020
Edição 2519 - Ano VIII

UMUARAMA

A Mitra Diocesana de Umuarama, em uma parceria com a prefeitura, disponibilizou parte da 
estrutura de um centro de formação para o atendimento a pacientes com sintomas e suspei-
tas de infecção pelo novo coronavírus. A estrutura cedida à Secretaria Municipal de Saúde 

dispõe de 56 quartos, todos com ar-condicionado, camas e mesas para refeição. Cada 
quarto poderá manter em isolamento um paciente que não estiver em estado grave e estiver 

sendo tratado, não necessitando de equipamentos de terapia intensiva. l Pág. 5

Construção civil 
retoma atividade hoje, 
seguindo medidas 
especiais de saúde 

GM atende a 780 
denúncias de 
desrespeito aos 
decretos de isolamento

Dengue
Umuarama já registrou 1.501 casos 
de dengue. São 5.396 notificações 
da doença, das quais 1.324 foram 
descartadas. No entanto, outros 
2.571 exames ainda aguardam 
confirmação laboratorial. Mais de 
90% dos focos de mosquito estão 
em residências e empresas. O 
Ambulatório de Agravos da cidade 
segue todos os dias lotado de 
pessoas com sintomas da doença e 
que procuram tratamento público. 
l Pág. 10
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Mudança no tom
A mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro em 
pronunciamento na noite da terça-feira (31) sobre a 
crise do coronavírus foi recebida com alívio e discreta 
comemoração em vários setores do governo. A percepção 
é a de que a nova posição do presidente, que dessa vez 
não criticou o isolamento social como forma de conter 
a pandemia, foi recebida como um sinal verde para a 
manutenção das orientações técnicas do Ministério 
da Saúde e das ações do Ministério da Economia para 
garantir recursos para as pessoas ficarem em casa.

Atentos à rede
Ontem (1º) de manhã, 
auxiliares ficaram alertas 
com publicação de Bolsonaro 
nas redes sociais, depois 
voltou a subir o tom contra 
governadores e prefeitos. 
Bolsonaro publicou o vídeo 
de um homem que apontava 
o desabastecimento em 
uma unidade da Ceasa 
em Contagem, na região 
metropolitana de BH, 
dizendo que “a culpa é 
dos governadores”. “Não 
é um desentendimento 
entre o Presidente e alguns 
governadores e prefeitos. 
São fatos e realidades que 
devem ser mostrados. Depois 
da destruição não interessa 
mostrar culpados”, escreveu 
Bolsonaro na publicação.

Prazo encurtado
A Câmara e o Senado publicaram um ato no Diário Oficial 
da União ontem (1º) que altera a tramitação das medidas 
provisórias nas duas casas legislativas durante a pandemia 
e reduz o prazo para aprovação dos textos. A mudança 
ocorre em meio ao período de ‘deliberação remota’, sem a 
necessidade da presença dos parlamentares no Congresso 
para votar, e foi oficializada após o ministro do supremo 
Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar que 
MPs sejam votadas diretamente no plenário sem precisar 
passar por comissão mista.

16 dias
Agora as medidas deixam de ter de passar por comissão 
mista com deputados e senadores e passam a ser instruídas 
direto pelos plenários. Antes, a aprovação do texto em uma 
comissão mista de parlamentares era o primeiro passo da 
análise da MP, anterior ao encaminhamento da proposta 
para os plenários de Câmara e Senado. O ato também muda 
o prazo máximo para aprovação das medidas, que deixa de 
ser 120 dias e pode cair para 16 dias.

Nova postura
Era consenso dentro do 
governo que a postura 
anterior de Bolsonaro 
– que chegou a pedir a 
“volta à normalidade” e o 
fim do “confinamento em 
massa” – ficou insustentável 
depois que até o presidente 
americano Donald Trump 
mudou o tom do discurso 
em relação à pandemia. No 
último domingo (29), Trump 
reconheceu a gravidade 
da pandemia e ampliou o 
prazo da quarentena nos 
Estados Unidos para 30 
de abril. Auxiliares da ala 
militar (mais próximos de 
Bolsonaro), já estavam em 
alerta com a posição solitária 
do presidente ainda mais 
evidente na semana passada.
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Saúde busca a ampliação das 
parcerias contra o coronavírus

Alep quer desburocratizar combate à pandemia
Com o objetivo de garantir direi-

tos básicos da população durante o 
enfrentamento de endemias, epide-
mias e pandemias, como o caso do 
coronavírus (Covid-19), a Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou uma proposta que dispõe 
sobre medidas de saúde para o 
enfrentamento e intervenção ime-
diata em situação de emergência 
em caso de endemias, pandemias.

Um dos pontos de destaque é o 

que proíbe as concessionárias de 
serviços de energia elétrica, gás e 
de água e esgoto (Copel, Compa-
gás e Sanepar) de realizar o corte 
do fornecimento de serviços no 
período de emergência de saúde.

Serão beneficiadas as famí-
lias com renda per capita de meio 
salário mínimo ou até três salá-
rios mínimos, idosos com mais de 
60 anos de idade, pessoas com 
coronavírus, doenças graves ou 

infectocontagiosas, pessoas com 
deficiência, trabalhadores informais 
e comerciantes enquadrados na 
lei federal como micro ou pequeno 
empresa ou microempreendedor indi-
vidual. A proposta proíbe cobrança 
de taxas adicionais por planos 
de saúde para o atendimento de 
pacientes com coronavírus e auto-
riza o executivo a regulamentar o 
pagamento parcelado de dívidas 
relativas á prestação de serviços.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, discutiu na ter-
ça-feira (31) com representantes 
de entidades hospitalares a pos-
sibilidade de ampliação de parce-
rias e apresentou a estrutura e as 
estratégias do Paraná no enfrenta-
mento ao coronavírus.

“Apresentamos o panorama da 
doença no Estado e a estrutura 
hospitalar que temos considerando 
leitos SUS, filantrópicos e privados. 
Também discutimos sobre novas 
estratégias para atendimento da 
população e profissionais de saúde 
da ponta”, disse Beto Preto.

Segundo ele, o apoio das ins-
tituições durante a pandemia do 
coronavírus é impor tante para 
unir forças no combate à doença 
no Estado. “Essa parceria com os 
hospitais, federações, associações 
e sindicatos é essencial para que 
possamos ampliar a oferta do ser-
viço hospitalar como um todo, seja 
com materiais, testes e até mesmo 
mão de obra especializada”.

Nos próximos dias, uma nova 
reunião deverá acontecer com 
outras entidades representati-
vas na área da saúde. “Devemos 
ampliar estas conversas, porque 

quanto mais gente, profissio-
nais e instituições estiverem nos 
auxiliando, vamos superar este 
momento com mais tranquilidade”, 
acrescentou o secretário.

PRESENÇAS
Estiveram presentes o dire-

tor-geral da Sesa, Nestor Werner 
Júnior, o diretor-executivo de Saúde 
da Sesa, Geraldo Gentil Biesek, o 
diretor de Gestão em Saúde da 
Sesa, Vínicius Filipak, o assessor 
do gabinete do secretário, César 
Neves, o presidente da Federação 
das Santas Casas de Misericórdia 

e Hospitais Beneficentes do Estado 
do Paraná (Femipa) e Sindicato dos 
Hospitais e Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Paraná (Sin-
dipar), Flaviano Feu Ventorim, o 
diretor-executivo do Hospital Pilar 
e da Federação dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Ser viços 
de Saúde no Estado do Paraná 
(Fehospar), Rodrigo Milano, e o 
1º vice-presidente da Associação 
dos Hospitais do Estado do Paraná 
(Ahopar) e diretor-geral do Hospital 
Marcelino Champagnat, José Octá-
vio da Silva Leme Neto.

PARCERIA com hospitais, federações, associações e sindicatos poderá ampliar oferta do serviço hospitalar 
como um todo

AEN
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Visita ao
Lacen-PR

O governador Ratinho Jr. 
esteve ontem (1º) no Labo-
ratório Central do Estado 
(Lacen-PR), em São José 
dos Pinhais, conheceu a 
estrutura de recepção e 
processamento e onde 
foram realizados mais de 4 
mil exames de detecção do 
novo coronavírus (Covid-19).

O Lacen conta com 
cerca de 70 profissionais 
que atuam em todas as 
áreas para disponibilizar 
os resultados pedidos por 
médicos de todo o Estado, 
além de ajudar na orienta-
ção aos tratamentos.

O boletim epidemioló-
gico originado a partir das 
constatações do Lacen 
baliza as políticas públi-
cas de saúde do Governo, 
como o isolamento social, 
e serve como um termô-
metro da circulação viral.

“O Lacen tem um padrão 
de qualidade internacional 
e é referência no Brasil, 
inclusive perante os outros 
estados. Nesse momento 
o mundo inteiro trabalha por 
mais exames e mais testes. 
E o laboratório tem nos aju-
dado a tomar as decisões 
mais corretas e sensatas 

Universidades estaduais
Cinco instituições estaduais de Ensino Superior do Paraná 

iniciaram na terça-feira (31) o processo de credenciamento 
junto ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública 

(Sislab) para realização de exames para identificação do 
coronavírus. Juntas, as universidades estaduais de Londrina 

(UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Centro-
-Oeste (Unicentro) e do Oeste do Paraná (Unioeste) terão 
capacidade instalada de avaliar até 700 amostras por dia.

O número aumentaria a condição atual de processa-
mento no Paraná em quase 120%.

em defesa das famílias para-
naenses. Fiz questão de agra-
decer a dedicação pessoal 
dos funcionários, as horas 
e horas de muito trabalho. 
Se não tivéssemos a qua-
lidade do Lacen, possivel-
mente não conseguiríamos 
tratar da maneira adequada 
alguns casos ou diminuir o 
número de pessoas infecta-
das”, disse o governador.

O laboratório consegue 
concluir os resultados dos 
exames do novo coronaví-
rus, através de material 
genético coletado, em até 
72 horas. A instituição 
também ajuda a habilitar 
laboratórios privados ou 
de universidades públicas 
e valida a eficácia do teste 
de Covid-19 proposto. O 
secretário estadual de 
Saúde Beto Preto acompa-
nhou o governador e desta-
cou o reforço em mais de 
20% no quadro de profis-
sionais do laboratório.

A diretora-geral do Lacen-
-PR, Célia Fagundes Cruz, 
destacou que o reforço no 
quadro funcional ajuda a 
manter o compromisso de 
600 exames por dia e prazo 
de 72 horas de resultado.

Agilidade
O governador Ratinho 
Junior agradeceu aos 70 
profissionais do Lacen que 
trabalham diariamente para 
disponibilizar os resultados 
dos exames do coronavírus, 
o que ajuda a orientar os 
tratamentos da covid-19. 
“O Lacen tem padrão de 
qualidade internacional e é 
referência no Brasil. Neste 
momento, o mundo inteiro 
trabalha por mais exames e 
mais testes. E o laboratório 
tem nos ajudado a tomar 
as decisões mais corretas 
e sensatas em defesa das 
famílias paranaenses. Fiz 
questão de agradecer a 
dedicação dos funcionários, 
as horas e horas de 
muito trabalho. Se não 
tivéssemos a qualidade do 
Lacen, possivelmente não 
conseguiríamos tratar da 
maneira adequada alguns 
casos ou diminuir o número 
de pessoas infectadas”.

Filiação partidária
O deputado federal Ricardo 
Barros (PP) não concorda 
com o adiamento do prazo 
de filiações. Segundo ele, 
o PP no Paraná trabalha 
com agilidade para lançar 
candidatos a prefeitos 
e formar chapas de 
vereadores. O próprio partido 
protocolou ação direta 
de inconstitucionalidade 
no STF solicitando o 
adiamento do prazo de 
desincompatibilização e de 
filiação partidária por 30 dias. 
O prazo final é até 4 de abril.

Turismo no mundo
A Organização Mundial 
de Turismo lançou um 
conjunto de recomendações 
pedindo apoio urgente ao 
setor de turismo global não 
apenas para se recuperar 
do desafio sem precedentes 
do coronavírus, mas para 
“retornar melhor e mais 

fortalecido ao crescimento”. 
As recomendações fornecem 
aos países uma lista de 
possíveis medidas para 
ajudar nosso setor a manter 
o emprego e apoiar as 
empresas em risco neste 
exato momento.

Turismo no Paraná
O presidente do 
Sindiabrabar, Fábio Aguayo, 
destacou algumas ações que 
podem ser desempenhadas 
para alavancar o turismo no 
Paraná, mesmo em tempo 
de crise. “Um programa 
de incentivo ao turismo, 
com as hashtags Turismo 
é Meu Negócio, Somos 
Turismo, Somos Paraná para 
incentivar os paranaenses 
a viajar dentro do Estado. 
Também é preciso convencer 
moradores de outras regiões 
do País a conhecer as 14 
diferentes faces do Paraná.”

Vouchers de transporte
A empresa 99, de 
transporte por aplicativo, 
doou 8 mil corridas como 
suporte ao combate do 
novo coronavírus em 
Curitiba. Os vouchers vão 
ser administrados pela 
Secretaria Municipal da 
Saúde e serão usados por 
técnicos de enfermagem, 
agentes de serviços gerais, 
profissionais administrativos 
e voluntários que estejam 
atuando no avanço da covid-19.

Apae
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) destinou emenda 
parlamentar de R$ 200 mil 
para compra de mobiliários 
e equipamentos para Apae 
de Santo Antônio da Platina. 
“Investimentos nas Apaes 
são fundamentais, pois as 
associações prestam um 
serviço de assistência social 
voltado ao acolhimento 
e suporte à pessoa com 
deficiência”, disse.
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Centro Diocesano servirá para 
internar pacientes da Covid-19

A Mitra Diocesana de Umua-
rama em uma parceria com a Pre-
feitura Municipal, disponibilizou 
parte da estrutura de um centro 
de formação para o atendimento 
a pacientes com sintomas e sus-
peitas de infecção pelo coronaví-
rus. A notícia foi divulgada ontem 
(quar ta-feira, 1º) durante uma 
transmissão ao vivo feita pelo pre-
feito Celso Pozzobom na página 
do Facebook da Prefeitura. Celso 
estava ladeado pela secretária de 
saúde do município, Cecília Civi-
dini e pelo padre Ayres Michel Mel-
chiotti, durante a manhã.

A assessoria de imprensa da 
Mitra Diocesana relatou que a 
estrutura que será disponibili-
zada à Secretaria Municipal de 
saúde de Umuarama compor ta 
56 quar tos, todos com ar con-
dicionado, cama e uma mesa 

Preparação
Na tarde de ontem (1º) os quartos já estavam sendo preparados para começar 

a receber os pacientes. “A limpeza já está sendo feita e o ambiente está sendo 
organizado para que possa receber as pessoas que necessitarem do internamento 

de emergência”, explica a assessoria da diocese. Com a estrutura física disponí-
vel, a prefeitura é que ficará com a responsabilidade de organizar e disponibilizar 
profissionais da área de saúde que farão o acompanhamento dos infectados que 
vierem a ocupar os espaços cedidos pela Igreja Católica, bem como o material de 

higiene e segurança.

para refeição. Cada quar to 
poderá manter em isolamento 
um paciente que não estiver em 
estado grave e passar por tra-
tamento de combate à doença, 
não necessitando de equipa-
mentos de terapia intensiva.

A decisão de disponibilizar 
o espaço para pacientes con-
taminados com o Covid-19 veio 
da cúpula da Igreja Católica em 
através do bispo Dom Frei João 
Mamede Filho é que houve a con-
cessão da estrutura.

PRECAUÇÃO
A prefeitura ainda não fez um 

levantamento a respeito dos 
pacientes que eventualmente 
deverão utilizar os quar tos no 
centro Diocesano de Fformação 
mas, conforme a Assessoria de 
Comunicação do Poder Executivo, 
existe a possibilidade da disponibi-
lização dos quartos aos pacientes 
que vierem a necessitar de inter-
namento hospitalar emergencial 
e não encontrarem mais vaga em 
hospitais da cidade.

UMA das alas no centro diocesano de formação ficará disponível para o isolamento durante o tratamento de pacientes com coronavírus

ASSESSORIA
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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 +2,22% 14,30 
Vale ON +0,35% 43,37 
ItauUnibanco PN -7,24% 21,40 
Viavarejo ON -11,93% 4,65 
Azul PN -15,38% 14,85 
CVC Brasil ON -15,32% 9,40

IBOVESPA: -2,81% 70.966 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 107,07
Libra est. 0,81
Euro 0,91
Peso arg. 64,56

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,3% 5,2600 5,2610 +1,3%
PTAX  (BC) +0,8% 5,2399 5,2404 +0,8%
PARALELO +1,3% 4,2000 5,4800 +1,3%
TURISMO +1,3% 4,2000 5,4600 +1,3%
EURO +0,1% 5,7277 5,7304 +0,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAR)1.608,06 0,29 0,91 5,35
Oeste (FEV) 1.614,51 0,22 0,49 5,78

DÓLAR 01/04

Iene R$ 0,0490
Libra est. R$ 6,50
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1250,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/04

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: 4,94%

Em 01/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,00 1,1% 11,9%
SOJA Paranaguá 102,00 2,2% 11,5%
MILHO Cascavel 49,00 1,0% 7,7%

SOJA 862,75 -23,25 -3,4%
FARELO 314,90 -6,60 3,0%
MILHO 334,75 -6,00 -9,1%
TRIGO 550,25 -18,50 4,8%

SOJA 85,99 0,0% 6,8%
MILHO 43,02 0,1% 3,0%
TRIGO 56,65 0,2% 10,1%
BOI GORDO 185,44 0,5% -0,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/04 PR DIA 30d.

Em 01/04 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)

Números do coronavírus 
estabilizam em Umuarama

A Saúde de Umuarama inves-
tiga apenas sete casos de pacien-
tes com suspeita de coronavírus 
na cidade. A informação foi con-
firmada ontem (1º) ao final da 
tarde, através do boletim oficial 
da Secretaria Estadual de Saúde 
do Paraná. O número de pessoas 
infectadas permanece estável. 
Apenas dois casos continuam 
confirmados e 61 foram descarta-
dos entre os 70 casos que foram 
registrados e colocados em inves-
tigação. Apenas sete pessoas 
permanecem sendo monitoradas.  

Os números divulgados pela 
Secretaria de Estado não batem 
com os registros feitos pelo 
município.

De acordo com o prefeito Celso 
Pozzobom, a Saúde Municipal 
acompanha atualmente 41 casos, 
sendo que um deles é de uma pes-
soa que permanece em isolamento 
na enfermaria, dois casos de pes-
soas que estão em Unidades de 
Terapias Intensivas (UTIs) e ainda 
aguardam resultados de exames, 
além de dois casos que foram 

caracterizados como coronavírus.
“Diariamente estamos acom-

panhando estas pessoas para 
não perder o controle. Exames 
estão chegando mais rápido e isso 
poderá nos dar um parâmetro de 
como está o andamento da doença 
na cidade”, comentou Pozzobom, 
em seu pronunciamento diário, 
ontem pela manhã na página do 
Facebook da Prefeitura.

Velocidade da contaminação
O prefeito comparou o quadro 

da evolução doença na cidade 
com a evolução apresentada em 
Maringá (município localizado a 
170 quilômetros de Umuarama), 
no período de uma semana ape-
nas. No dia 24 de março a Saúde 
daquele município registrava ape-
nas quatro casos de pacientes em 
isolamento domiciliar e no dia 31, 
já estava com 306 casos acompa-
nhados nas residências.

Maringá registrava ontem 10 
casos confirmados de pessoas 

infectadas com a Covid-19 e duas 
mortes foram causadas pelo coro-
navírus, além de manter 26 pacien-
tes sob investigação.

O prefeito pede cautela às pes-
soas quando tiveram que sair às 
ruas durante o período de isola-
mento. “As pessoas que precisam 
trabalhar devem seguir as normas 
de higiene para não espalhar o 
vírus”, lembrou, ressaltando que 
gradativamente pretende reativar 
as atividades comerciais no muni-
cípio. “Vamos seguir os critérios 
e cada vez menos pessoas serão 
infectadas, pretendemos liberar os 
setores da economia com mais rapi-
dez. O isolamento segue até segun-
da-feira (6) com certeza. Queremos 
liberar também as feiras do produtor, 
mas mesmo assim precisamos ter 
cautela. Vamos nos preocupar com 
nossos idosos e com as crianças, 
mantendo-as recolhidas e fazendo a 
contenção com aquilo que temos de 
suporte”, encerra o prefeito.
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R$ 13 mi do MP
contra a Covid-19

O Ministério Público do 
Paraná destinará recursos 
oriundos de termos de 
ajustamento de conduta 
e acordos de leniência 
firmados no âmbito das 
operações Rádio Patrulha 
e Quadro Negro às ações 
de combate à pandemia de 
coronavírus (Covid-19).

U m  t o t a l  d e  R $ 
13.422.083,25 – que repre-
senta valores ainda a serem 
pagos pelos autores de atos 
de improbidade administra-
tiva apurados – será depo-
sitado no Fundo Estadual 
de Saúde, em conta aberta 
especificamente para este 
fim. As operações tratam, 
respectivamente, de des-
vios de recursos no pro-
grama Patrulha no Campo 
e na construção e reformas 
de escolas públicas.

As duas investigações 
foram conduzidas pelos 
núcleos de Curitiba do 
Grupo Especializado na 
Proteção ao Patrimônio 
Público e no Combate à 

Outros recursos
Além desse montante, outros R$ 6.542.873,75, que estão 

depositados em Fundo do Ministério Público do Paraná e 
decorrem de convênio entre a instituição e o Ministério Público 
do Trabalho, também serão destinados ao Fundo Estadual de 
Saúde para as ações voltadas ao enfrentamento à pandemia.

Improbidade Administra-
tiva (Gepatria) e do Grupo 
de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) e pelas 3ª e 
4ª Promotorias de Justiça 
de Proteção ao Patrimônio 
Público de Curitiba.

O conjunto de acordos 
de leniência e termos de 
ajustamento de conduta 
firmados pelo MPPR nas 
duas operações somam 
R $  3 8 . 3 5 7 . 1 5 4 , 1 2 , 
sendo par te desse total 
(R$ 24.935.070,87) já 
pagos pe los  agentes 
envolvidos e restituídos 
aos cofres públicos.

VALORES PAGOS 
Os R$ 13.422.083,25 

serão pagos de acordo 
com parcelas fixadas em 
cada ajuste assinado 
com o MPPR, sendo pre-
visto já para este mês 
de abri l o pagamento 
de R$ 817.798,97 ao 
Fundo (desse total, R$ 
720.631,60 serão deposi-
tados até o dia 2 de abril).

TERMOS de ajustamento de conduta e acordos de leniência da Rádio Patrulha 
e Quadro Negro serão usadas no combate ao coronavírus

ALEX MIRANDA

Calote ou adiamento?
As grandes bancas de advocacia 
especialistas em direito 
empresarial, tributário e 
arbitragem mergulharam há dias 
em estudos na Constituição e 
de casos concretos sobre o item 
“força maior” nos contratos. 
Há bilhões de reais em jogo 
Brasil adentro. Empresas estão 
recorrendo à cláusula para 
postergar pagamentos - e os 
credores estão com medo 
de calotes. Quem conhece o 
setor aposta que haverá uma 
enxurrada de ações judiciais e 
questões de arbitragens nos 
Tribunais de Justiça nos próximos 
meses. O governo federal não 
escapa do assombro, no caso das 
concessões de portos, aeroportos 
e rodovias. 

Coronacrise
O Estado de São Paulo registrou 
8.906 pedidos de fechamento de 
empresas em fevereiro, antes de a 
coronacrise estourar. O número de 
março deve aumentar, e muito.

Covid Bank
Os bancos começaram a se 
movimentar. Caixa mandou 
comunicados e BB criou área 
no gerenciador financeiro do 
computador para pedido de 
adiamento de pagamentos. 

Homeschooling vem aí
Após editar a Medida Provisória 
934 ontem, com normas 
excepcionais para o ano letivo 
(reconhecendo o adiamento 
do calendário), o Palácio 
prepara o texto da MP sobre 
o  homeschooling, a educação 
dos filhos em casa. O assunto é 
polêmico, motivo de debates há 
dois anos no Congresso, e existe 
em países de primeiro mundo, 
como nos Estados Unidos. Já existe 
um projeto de lei em tramitação na 
Câmara, de autoria do deputado 
Lincoln Portela (PL-MG).

Sr. Escavadeira
A polícia está perto de descobrir 
quem atirou no senador Cid 
Gomes no rocambolesco 
episódio da escavadeira jogada 
contra policiais amotinados em 

Sobral (CE). A investigação segue a 
cargo do Departamento de Polícia 
Judiciária do Interior Norte.

Volta pra casa 
O governo estima em 7.380 
os brasileiros aguardando 
um jatinho da FAB para 
repatriação, distribuídos em 
80 países; 8.600 já voltaram 
desde o início da coronacrise.

Reféns do medo
Há centenas de argentinos 
acampados na alfândega da 
fronteira do lado brasileiro, em 
Foz do Iguaçu. São ajudados 
pelo Exército do Brasil, que leva 
água e comida. 

Queimadas 
A despeito da pandemia do 
coronavírus, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade vislumbra um 
desafio daqui a dez meses, quando 
começa o verão, para não virar 
um problema. Acaba de abrir 
inscrições para brigadistas e chefes 
de esquadrão temporários nas 
Unidades de Conservação federais. 
Para combater queimadas.

Facada no $istema
A MP 932 prevê o corte de 50% 
na arrecadação compulsória do 
Sistema S durante três meses - é 
sonho antigo do presidente Jair 
Bolsonaro. Em Goiás, o impacto 
pode fechar 17 unidades do 
Sesc e do Senac e limar 67 
mil atendimentos. Segundo o 
presidente da Fecomércio-GO, 
Marcelo Baiocchi, o prejuízo 
estimado é de R$ 25 milhões.

João (em casa)
A volta de João de Deus para casa, 
em Anápolis, (de tornozeleira) 
animou muito empresário graúdo 
que se trata de saúde com o 
médium - não com o tarado. 
Silvio Santos esporadicamente 
mandava um jatinho buscar o 
amigo para lhe curar a garganta.
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Medidas especiais na retomada 
das atividades da construção civil

A construção civil é a primeira 
área que retomará as atividades com 
alguns cuidados especiais, para evi-
tar o contágio dos trabalhadores pela 
Covid-19, já a partir desta quinta-feira, 
2, em Umuarama. Decreto autorizando 
as atividades públicas e privadas no 
setor foi enviado na tarde de quarta-
-feira, 1º, ao órgão oficial do municí-
pio para publicação. O prefeito Celso 
Pozzobom reforça que os operários 
deverão observar as medidas de 
enfrentamento adotadas pelo 
município no combate à infecção 
humana pelo novo coronavírus.

O decreto 079/2020 revoga 
o artigo 6º do decreto 069/2020 
para autorizar as atividades. Pozzo-
bom anunciou a novidade em pro-
nunciamento pelas redes sociais 
da Prefeitura, ao lado da secretária 
municipal de Saúde, Cecília Cividini, 
e do padre Ayres Michel Melchiotti. 
“A construção civil é um dos setores 
que mais empregam e movimentam 
a economia municipal e os operá-
rios geralmente trabalham em locais 
abertos, por isso o risco de contá-
gio é menor, desde que seguidas as 

Controle
Haverá controle de fluxo de trabalhadores no local da obra, pessoas dos 

grupos de risco (idosos, portadores de diabete, hipertensão, doença pulmonar 
ou cardíaca e gestantes) não deverão trabalhar e as empresas devem disponi-
bilizar locais e produtos para higienização frequente (álcool gel, água e sabão), 

entre outras medidas. O descumprimento do decreto será considerado infração à 
legislação municipal e sujeitará o infrator a multas que variam de R$ 300,00 a até 
R$ 5 mil, que podem ser aplicadas com a cassação da licença de funcionamento e 

o fechamento imediato do estabelecimento.

recomendações”, explicou.
A decisão considera que o 

momento atual é complexo e 
carece de um esforço conjunto na 
adoção das medidas urgentes à 
prevenção da doença e diminui-
ção dos riscos e danos à saúde 
pública, ao mesmo tempo em que 
o restabelecimento do setor pro-
dutivo se faz necessário, a fim de 
evitar o colapso econômico e social 
e da própria saúde pública.

As medidas de enfrentamento 
têm auxiliado o município a manter 
controlada a transmissão do vírus e 
o seu combate, bem como a oferta 
do tratamento de saúde adequado 
aos casos suspeitos e confirmados. 
“O restabelecimento de todas as 

atividades produtivas, industriais e 
de serviços, de forma não gradativa, 
aumentaria o risco de contamina-
ção desordenada, impossibilitando 
à rede de Saúde atender todos os 
pacientes que necessitarem. Por 
isso optamos pela abertura escalo-
nada e agora é a vez da construção 
civil”, acrescentou Pozzobom.

As regras de funcionamento e 
medidas que deverão ser observa-
das pelas empresas e trabalhado-
res autônomos estão elencadas no 
decreto, disponível no site da Pre-
feitura (umuarama.pr.gov.br). “Defi-
nimos medidas de controle e preven-
ção da contaminação, já embasadas 
pelos órgãos estaduais e federais de 
saúde”, explicou o prefeito.

CELSO Pozzobom determinou que setor terá seguir normas para que retome as atividades durante a quarentena

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Homem sobrevive a atentado a 
bala pela segunda vez neste ano

A polícia de Terra Boa (municí-
pio localizado a 107 quilômetros 
de Umuarama) está à procura do 
autor de uma tentativa de homi-
cídio que vitimou um homem de 
33 anos. A vítima foi atingida por 
vários tiros na noite da terça-feira 
(31), por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Militar 
(primeiro órgão de segurança a veri-
ficar a cena do crime), uma equipe 
do Samu é que fez a solicitação 
para verificar a ocorrência na rua 
Vereador Jose Luiz Rodolfo.

A vítima apresentava uma 
per furação no pé esquerdo, 
outra no braço esquerdo e duas 
no abdômen. No local os PMs 
não encontraram nenhum estojo 
de munição e acreditaram que 
os disparos poderiam ter sido 
feitos de um revólver.

A equipe policial realizou a 
escolta da ambulância até o hos-
pital municipal de Terra Boa e, con-
forme a PM, o homem baleado teve 
que ser encaminhado ao Hospital 
de Campo Mourão, pois apresen-
tou ferimentos considerados gra-
ves e foi submetido a procedimento 

‘Tunguete’
Um homem foi encaminhado à 
delegacia por guardas municipais 
de Umuarama ao final da tarde da 
terça-feira (31) acusado de ‘tocar’ um 
‘tunguete’ (casa de jogos). A ação foi 
acompanhada pela Polícia Militar e 
aconteceu perto da Estação rodoviária. 
Na rua Guadiana, foram abordados 
diversos estabelecimentos, entre eles 
o estabelecimento onde acontecia 
a jogatina e várias pessoas estavam 
aglomeradas jogando cartas. O 
dono do estabelecimento foi detido 
devido a prática de exploração 
de jogos de azar. O ‘tunguete’ foi 
interditado pelos fiscais.

cirúrgico de retirada de projétil.
Consciente, ele disse que 

estava sentado em frente a sua 
casa, quando uma moto Honda 
Today, de cor azul, ocupada por 
dois desconhecidos se aproxi-
mou. O passageiro efetuou seis 
disparos em sua direção. A Polí-
cia Militar também informou que 

o homem baleado já havia sofrido 
outro atentado à bala no dia 17 
de janeiro naquele mesmo municí-
pio. Naquela ocasião, foi atingido 
em uma das pernas. A vítima dos 
disparos possui antecedentes 
criminais por ameaça, descum-
primento de medida protetiva e 
violência doméstica.

Patrulheiros rodoviários de Iporã apreenderam 44 mil maços de cigarros contrabandeados 
do Paraguai, na PR-490 na última terça-feira (31). A ocorrência foi encaminhada para 
a receita federal, em Guaíra. Uma denúncia levou os policiais até uma estrada vicinal, em 
Altônia, onde foi encontrada a carga. Os cigarros estavam escondidos embaixo de uma 
lona preta. A mercadoria foi apreendida, mas nenhum responsável foi localizado.

DIVULGAÇÃO
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Saúde confirma 1,5 mil casos 
de dengue em Umuarama

A secretária Municipal de 
Saúde de Umuarama, Cecília Civi-
dini, acompanhou o prefeito Celso 
Pozzobom na manhã de ontem, 
durante seu pronunciamento diá-
rio oficial pela pagina do face-
book da Prefeitura e relatou que 
a cidade registrou desde o início 
deste ano até ontem, mais de 
1500 casos de dengue.

Segundo Cecília, o número 
exato chegou aos 1.501 casos.

A secretária aproveitou o vídeo 
ao vivo diário do prefeito para cha-
mar a atenção da população para 
o problema, ressaltando que a 
limpeza dos quintais é primordial 
para fazer com que o número de 
pessoas infectadas se estabilize.

Nos registros há 5.396 notifica-
ções da doença e dessas, 1.324 
foram descartadas, ou seja, não 
são dengue. No entanto, outros 
2.571 exames ainda aguardam 
confirmação laboratorial.

Os números são alarmantes e 
colocaram Umuarama em situação 

Ambulatório de Agravos
A Secretaria Municipal da Saúde estruturou um centro para atendimento a agravos que 

concentra a atenção aos pacientes com suspeita de dengue em Umuarama. O ambulatório 
começou a funcionar no final de fevereiro deste ano e atende todos os dias da semana – de 

segunda a domingo –, das 7h às 21h. “Estamos em situação de epidemia e os pacientes 
estavam elevando o fluxo nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento 24h Dr. Cân-

dido Garcia. Com o ambulatório, aberto todos os dias da semana e com horário estendido, 
as suspeitas de dengue serão concentradas numa única unidade que vai atender a toda 
a demanda, liberando as UBS e o PA”, explicou a secretária Cecília Cividini. O ambulatório 
funciona na avenida Rio Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert. O objetivo de 

padronizar os procedimentos e agilizar o atendimento deu certo em Umuarama. “Pacien-
tes com sintomas de dengue estão se deslocando diretamente ao ambulatório de agravos, 
onde a equipe fica de prontidão para atender e realizar os exames necessários para confir-

mar ou descartar a suspeita”, acrescentou a secretária.

de aler ta contra a dengue. “Em 
relação à dengue o cuidado deve 
continuar mesmo para os esta-
belecimentos que estejam fecha-
dos façam o recolhimento do lixo. 
Temos aí alguns episódios de 
chuva, o clima está favorecendo a 
proliferação do mosquito. Então é 
importante que a população tome 
cuidado”, destacou a secretária.

De acordo com o Governo do 
Estado, mais de 90% dos focos 
de mosquito da dengue estão em 

residências e empresas. Ainda 
conforme a Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesa), o Paraná tem 
mais de 88 mil casos confirma-
dos da doença. Em Umuarama as 
autoridades tentam conscientizar 
os cidadãos. “A população ainda 
não se conscientizou em relação 
à parte que lhe cabe, então é o 
nosso pedido para que a saúde 
possa ser favorecida, a população 
deve nos ajudar na eliminação dos 
focos da dengue”, diz a secretária.

ALÉM dos casos confirmados, outros 2.571 exames ainda aguardam confirmação laboratorial

ALEX MIRANDA
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Não leve tudo tão a sério. Você leva 
tudo ao pé da letra, o que é uma pena. 
Você está esgotando suas energias. 
Modere-se antes de não saber mais o 
que pensar. Isso o deixa mais agitado.

Há discussões interessantes em vista. 
Não hesite em obter aconselhamento 
jurídico. Não coloque as necessidades 
alheias à frente das suas. Você não 
pode permitir isso.

G
êm

eo
s Você verá as coisas sob um ângulo mais 

positivo e as pessoas próximas a você 
notarão. Isso permitirá que você use 
seus talentos em benefício de todos. 
Cuidado com ar condicionado, vento e 
correntes de ar. Proteja-se do frio, em 
geral. Você está suscetível a ele.

C
ân

ce
r

Um velho debate está ressurgindo. 
Agora é o momento de simplesmente 
expor seus termos às pessoas mais 
próximas a você. Seus nervos vão 
precisar de uma pausa, não hesite em 
mergulhar em seus hobbies e ativida-
des favoritos.

O seu radar emocional estará extrema-
mente aguçado e fará com que você 
seja seletivo. Não se afaste. Há tantas 
coisas acontecendo ao seu redor que 
você só tem um desejo: ficar sozinho, o 
que você realmente vai precisar.

Você vai estar cheio de autoconfiança, 
talvez até demais, e isso poderia levá-
-lo a um conflito. Você precisa se movi-
mentar, você se sente inquieto. Cana-
lize suas energias em um esporte, que 
também regulará o seu apetite.

As declarações feitas não passarão 
despercebidas e você vai ser muito 
enérgico e eficiente na busca de 
seus objetivos. Não coma demais, a 
moderação é a chave. Você precisa 
de desintoxicação e exercícios para 
se sentir melhor.

E
sc

o
rp

iã
o Hoje é o dia perfeito para perdoar e 

fazer as pazes com alguém próximo 
ao seu coração. Haverá tanta coisa 
acontecendo em torno de você que 
você vai correr o risco de se desgastar 
por isso. Tente encontrar um pouco de 
paz e tranquilidade e ouça o seu corpo.

Você vai ser mais tático do que o habi-
tual e as pessoas confiam em você, 
então não abuse dessa confiança. 
Momentos de relaxamento permitirão 
que você descanse, você precisa 
disso. Encontre distração nas artes, 
nos shows, etc.

C
ap

ri
có

rn
io Não se force a ser algo que você não 

é. Seja você mesmo e não finja. Você 
será capaz de acompanhar o ritmo 
imposto indiretamente por aqueles que 
o rodeiam. Sentir-se útil lhe dá energia.

A
q
u
ár
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Você está bem psicologicamente. Apro-
veite isto pedindo o que você merece, 
faça valer os seus direitos.  A lentidão 
que você está sentindo é devido à falta 
de exercício.

O clima é construtivo e gratificante no 
aspecto emocional e a sorte está com você 
para o estabelecimento de novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo demais 
com assuntos triviais e isso o está desgas-
tando. Você não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Que se
sente 

inferiori-
zado

Fora de
(?): ex-

traordiná-
rio (fig.)

(?) de
gatos:

confusão
(bras.)

Orelha, 
em inglês

Stock (?),
disputa
automo-
bilística

Imperador
que teria 
incendia-
do Roma

Noticiário
da TV

Referente
a toda
a Terra

Chapéu
usado por
carteiros

(pl.)

Chitãozi-
nho e (?),

dupla
sertaneja

(?)-assina-
do, docu-
mento de
protesto

Sabor de
bala azul

Peça da
bota do
vaqueiro

Termina-
ção da 2a

conju-
gação

Tipo de
vendedor 
ambulante
(bras. pl.)

Protago-
nista de
"O Gua-

rani" (Lit.) 

Relativo à arte
culinária 

Pertence
a ela

Hiato de
"voo"

Família
(fig.)

É interrompida pelo curto-
circuitoMaria 

Rita,
cantora

Ferramen-
ta de

mineiros

Cair sob
peso 

Material
de vela

Carne da ca-
beça do galo

Relativo
(abrev.)

Carimbo
postal

(?) Sato, a-
presentadora

Abertura
do balão
Osmar

Prado, ator

Fica mais
doente

Que está
ao lado

Consoantes
de "nome"
Alicerce
(Constr.)

Cobalto
(símbolo)

Urina 
(bras. inf.)

Sem
beleza
Título

católico

Prefixo de
"enlatado"
A que não
se distrai

Renata
Sorrah,

atriz

A Lua em
que apa-

rece o Lo-
bisomem
(Folcl.) 

3/car — ear. 6/atenta — balaio — global. 10/complexado — sacoleiros.

Novo mundo 
Anna revela seu relaciona-
mento com Joaquim a Leopol-
dina e Piatã. Joaquim tenta 
fugir do navio pirata e Fred 
ameaça a vida de Anna. Cha-
laça garante a Carlota e Dom 
João que Pedro se casará 
com Leopoldina. Germana e 
Licurgo sofrem para manter 
a Taberna dos Por tos fun-
cionando. Noémie anuncia 
que está grávida de Pedro 
e Chalaça se desespera. 
Há uma nova passagem de 

tempo. O navio com a comi-
tiva de Leopoldina chega 
ao território brasileiro e é 
atacado por piratas.

Totalmente demais 
O policial Wilson recomenda a 
Eliza que procure um abrigo. 
Jonatas leva Wesley e Jenif-
fer ao baile, mas os três 
acabam expulsos. Carolina e 
Arthur ficam juntos. Diante da 
ameaça de corte de investi-
mento na Totalmente Demais, 
Carolina convence Lili a manter 
seu patrocínio à revista. Lili e 
Carolina decidem realizar um 
concurso de beleza para firmar 

a parceria. Jacaré e Braço 
encurralam Eliza e Jonatas 
aparece para salvá-la.

Fina estampa 
Antenor e Griselda discutem 
na UTI, e o rapaz passa mal. 
Carolina conta para Letícia 
que recebeu uma ligação do 
programa de televisão que 
consertará o carro de Vilma. 
Dagmar comenta com Quinzé 
que Teodora está voltando 
para o Brasil. Rafael convence 
Patrícia a ir ao hospital falar 

com Antenor. Griselda rasga 
a foto de Pereirinha. Danielle 
revela que Esther não pode 
mais ter filhos. Dagmar e 
Quinzé se beijam. Patrícia 
confronta Antenor. Antenor 
tenta convencer Patrícia a 
perdoá-lo. Guaracy percebe 
que Griselda tirou o retrato de 
Pereirinha da parede. Rafael 
não consegue convencer 
Juan a retirar a queixa contra 
Antenor. Quinzé conta para 
Griselda que Teodora está 
voltando para o Brasil.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
ALINE RUGE (leia-se Rádio Aline FM) reina absoluta na coluna desta quinta-fei-
ra (2) num clique exclusivo by Luci Lemes para o Projeto Dancing Girls que já 

nasce fazendo tremendo sucesso. Alunnnna conta mais....

“A imaginação 
é a metade 

da doença; A 
tranquilidade 
é a metade do 
remédio; E a 
paciência é o 
primeiro passo 
para cura” (Ibn 
Sina, também 

conhecido 
como Avicena, 
médico e filó-
sofo persa)

Happy Day 
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Aureci Quinalia 
Maldonado, Reinaldo Naoki Takeji-
ma, Marta Barreto, Mauro Piccini e 
Kelly Calegari Cabreli.  Da coluna: 

felicidades!

Realize seu sonho!
Cursos técnicos do Senac EAD com ins-
crições abertas e com  início das aulas 
no diaa 6 de abril. Faça sua matrícula: 

http://ead.senac.br/cursos-tecnicos e não 
perca o primeiro semestre de 2020.  

LUCI LEMES
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UVEL COMEMORA 41 Anos!

O mês de abril é de boas recordações e de comemorações para o Grupo  UVEL que está comple-
tando 41 anos de atividades. Apesar dos dias atribulados de quarentena a empresa ganhou para-
béns neste primeiro dia de abril. Diretores, colaboradores, clientes e amigos que acompanham a 
trajetória de sucesso do Grupo UVEL se sentem Orgulhosos.  Um momento para ser lembrado -, e 
a ser comemorado com garra, sabedoria e Excelência, pois na arte de  atender  clientes o grupo 

se destaca com maestria por onde se instala. 

**** 
A concessionária nasceu UVESA  S/A -, em 1979 foi denominada UVEL S/A sob a direção da 

Família Nabhan durante 20 anos -, e a partir do ano de 1999 ( há 21 anos) Ivanildo Coutinho, 
Joaquim Pereira, Luiz Homero Zaninotto Jr. e Roberto Zanatto assumiram a empresa UVEl.  Em 
setembro de 2009 ingressaram no grupo Uvel mais dois sócios: Realdir Marchi Furtado e José 

Machado da Silva.   O Grupo Uvel atualmente  está presente nos três estados do Sul  -, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul  sempre atendendo magistralmente os anseios da  sua vasta 

clientela e dos amigos  UVEL.
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CRUZE SPORT6 1.8 LT ..................................13/14 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................18/19 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .....13/13 ..............PRETO ........................COMPETO ................................................ R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00 
MALIBU LTZ .....................................................13/13 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................16/17 ..............PRETO ........................COMPLETO .............................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ....................................................16/16 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .............................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT .................................................14/15 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LT .................................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................16/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT ................................... R$ 53.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ......................................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT ................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .............................................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 59.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .................................13/13 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................15/16 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .....................................15/15 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, TS ............................. R$ 62.900.00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Unipar está em ritmo acelerado com sua 
campanha de pós-graduação 2020. Na modalidade 

stricto sensu, os profissionais que buscam se destacar 
no concorrido mercado de trabalho podem escolher 

entre seis cursos: quatro de mestrado e dois de 
doutorado. 

Aprovado pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
o Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos na Atenção Básica é um deles, sendo 
uma excelente oportunidade para os profissionais 
da saúde e áreas afins. As inscrições estão abertas 

e podem ser feitas no site da Unipar, no link da pós-
graduação.

Com 10 vagas, o programa segue duas linhas de 
pesquisa: Planejamento, produção e processamento 
de plantas medicinais e fitoterápicos, e Prospecção 

etnofarmacológica e avaliação da eficácia e segurança 
na utilização de plantas medicinais e fitoterápicos.

Um dos objetivos do programa é fornecer 
conhecimentos e habilidades para a implementação 
de arranjos produtivos locais relacionados à Política 

Nacional das Práticas Integrativas e Complementares 
do Sistema Único de Saúde (SUS), no que se 

refere à Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. 

Para dar suporte às atividades práticas, além de 
laboratórios modernos, os mestrandos poderão 

usufruir de um Horto Medicinal, que é referência no 
Paraná: possui mais de trinta mil metros quadrados 

de área, onde são cultivadas em torno de 400 
espécies aromáticas e ornamentais.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Mestrado em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 

na Atenção Básica 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Obra 
emergencial

O canal aberto de drenagem plu-
vial em construção no interior do 
Bosque dos Xetá, entrou em nova 
fase. Foi iniciada a aplicação de con-
creto no primeiro trecho da obra. Ao 
mesmo tempo, outra frente está 
abrindo espaço para a próxima etapa 
e transportando a pedra ‘rachão’ 
que será utilizada nas bases. O pre-
feito Celso Pozzobom visitou o can-
teiro de obras ontem (1º). O canal é 
uma obra emergencial para contro-
lar a erosão que avançava dentro do 
bosque, em direção ao cruzamento 
entre as avenidas Presidente Cas-
telo Branco e Parigot de Souza, 
após o rompimento de uma antiga 
tubulação ármica que recebe grande 
volume de água das chuvas.

“A água de toda a parte baixa 
da região central escoa pelo Bos-
que dos Xetá. Em dias de chuva 
forte, o volume é impressionante 
e os estragos também, depois 
que as galerias antigas rompe-
ram. Boa parte de um antigo aterro 
construído no local já foi levada 
pela água e antes que a situação 
fugisse ao controle, decidimos 
construir esse canal”, explicou o 
prefeito Celso Pozzobom.

O projeto tem investimento de 
R$ 1 milhão 144 mil em recursos 
do Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e Saneamento 
(Finisa). O canal de drenagem tem 
formato trapezoidal e está sendo 
construído em concreto armado, 
com extensão de 115,00 metros. 
A largura é variável (de seis a 8,88 
metros entre a base e o topo) e 
altura de 2,50 m.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Fiscais atenderam a 780 denúncias de 
desrespeito aos decretos do Covid-19

Duas equipes da Guarda Muni-
cipal de Umuarama e da Polícia 
Militar, em apoio a fiscais da Secre-
taria Municipal da Fazenda da Pre-
feitura, fecharam uma casa onde 
havia aglomeração de pessoas e 
prática de jogos de azar na Rua 
Guadiana, proximidades Estação 
Rodoviária, por volta das 16h30 
da última terça-feira, 31. Após o 
flagrante, o suposto morador foi 
encaminhado à 7ª Subdivisão Poli-
cial, onde responderá pelo crime.

Além da prática ilícita, chamou 
atenção a aglomeração de pessoas 
flagrada no local, apesar dos decre-
tos do município e orientações das 
autoridades sanitárias para preven-
ção à disseminação do coronaví-
rus. “O local foi interditado pelos 
fiscais da Prefeitura e o proprietá-
rio vai responder à Justiça. Mas 
essa é apenas uma das centenas 
de denúncias que estamos rece-
bendo diariamente de pessoas e 
estabelecimentos que desrespei-
tam os decretos municipais”, disse 
o comandante da Guarda Munici-
pal, inspetor Valdiney Rissato.

Entre os dias 27 a 30 de março, 
o setor de fiscalização do Código 
de Posturas recebeu 91 denúncias 
de estabelecimentos abertos ou 

atendendo em desconformidade 
com a regulamentação. O Call 
Center da Prefeitura e a Guarda 
Municipal somam, de 20 a 31 de 
março – na vigência da situação 
de emergência decretada pelo 
município frente ao coronavírus –, 
780 atendimentos a denúncias e 
orientações sobre aglomerações 
populares.

“O primeiro dia (20/03) do 
decreto foi o mais tumultuado, 
com 207 ações. Tivemos grande 
movimentação também na segun-
da-feira (23) e nesta terça-feira 
(31), quanto atendemos 98 situa-
ções”, explicou o inspetor. Além 
disso houve ainda 28 reclamações 
sobre perturbação com andarilhos 
e 24 queixas de perturbação ao 

sossego público e aglomerações 
com som alto. Duas pessoas foram 
presas em flagrante e encaminha-
das à Delegacia de Polícia Civil.

Além do trabalho extra, com 
a fiscalização do cumprimento 
dos decretos, a Guarda Munici-
pal realizou ao longo de março 
outros 369 atendimentos de 
outra natureza, como denúncias 
de veículos irregulares, fur tos e 
ocorrências de trânsito, embria-
guez, per turbação, mendicância, 
abordagem de suspeitos e apoio 
à Vigilância Sanitária, entre 
outros. Três veículos foram 
apreendidos e sete prisões efe-
tuadas, por casos de tráfico, 
jogos de azar, distribuição de 
notas falsas e fur to.

ENTRE os dias 27 a 30 de março, o setor de fiscalização recebeu 91 denúncias de estabelecimentos abertos

ASSESSORIA PMU
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