
,3/4/2020
Edição 2520 - Ano VIII

UMUARAMA

Governo federal quer 
aprovação de uma PEC 
para poder liberar 
os R$ 600 
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Prefeito estuda maneira de
liberar reabertura do comércio
O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, afirmou ontem, em sua transmissão mati-
nal ao vivo pelo Facebook, que pretende estudar uma maneira de liberar a reaber tura 
do comércio na próxima semana. O setor de construção civil já reativou os trabalhos e 
reuniões serão feitas com representantes do Sindilojistas e da Aciu com a finalidade 

de definir metas para uma provável reativação. l Pág. 9

Assistência Social 
intensifica atendimento 
fazendo parceria 
com entidades 

Vereadores não 
definiram se retomam 
sessões na Câmara 
na segunda-feira 

Preços abusivos
 O Procon de Umuarama instaurou durante a semana oito 

processos administrativos para apurar possível alta de preço 
sem justa causa de produtos que compõem a cesta básica. 

Os mercados foram notificados e têm dez dias para se mani-
festarem. Três pesquisas realizadas em março indicaram alta 

significativa nos preços de alguns produtos. 
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Sem Fundão
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) divulgou 
notem em suas redes sociais que assinou um requerimento 
apoiando a destinação dos recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha, o conhecido ‘Fundão Eleitoral’, 
para a aquisição de equipamentos, estruturação de hospitais e 
desenvolvimento de ações para o combate da pandemia do novo 
Coronavirus (Covid-19) no Brasil. O documento será enviado às 
Presidências do Senado Federal e Câmara dos Deputados, para ser 
discutido. “Neste momento de crise sanitária em todo o mundo, a 
saúde deve ser prioridade”, disse o parlamentar.

Fundão RJ é 
dos partidos
O presidente do TRF-2, Reis 
Friede, acolheu pedido da 
AGU e suspendeu a decisão 
da 26ª Vara Federal no Rio, 
que cobrava do Executivo e 
do Legislativo manifestação 
do uso do fundão eleitoral 
no combate ao coronavírus. 
Segundo Friede, “saltam 
aos olhos a lesividade e a 
ilegitimidade da decisão liminar, 
restando preenchidos, portanto, 
os requisitos necessários ao 
deferimento da suspensão 
requerida”. “A decisão cujos 
efeitos se busca se suspender 
interfere sobremaneira em 
atribuição privativa dos Chefes 
do Executivo e Legislativo, em 
nítida e indevida interferência 
jurisdicional na esfera de 
outros Poderes”.

Equilíbrio
O desembargador federal 
Reis Friede fundamentou 
a decisão no respeito ao 
princípio constitucional da 
separação dos poderes e no 
risco de grave lesão à ordem 
pública, ressaltando que a 
sociedade brasileira vive um 
“momento atípico”, mas “não 
se pode aproveitar de tal 
momento de uma pandemia 
mundial e de calamidade 
pública, para se permitir a 
perpetração de afrontas à 
Constituição da República e 
ao consagrado Princípio da 
Separação dos Poderes”. “Pelo 
contrário, o momento exige, 
por parte dos aplicadores do 
Direito, sobretudo dos Juízes, 
muito equilíbrio, serenidade 
e prudência no combate ao 
inimigo comum”.

A espera de um resultado
O Brasil tem ao menos 23,6 mil testes do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) ainda à espera do resultado. Esse número 
equivale a 3,4 vezes o total de casos confirmados (6,9 mil) 
no balanço das Secretarias de Saúde, atualizado durante a 
manhã de ontem (quinta-feira, 2). Especialistas alegam que 
tal discrepância indica que pode haver muito mais gente 
infectada com a doença Covid-19 no país.

Mais agilidade
Depois da aprovação do projeto que determina o pagamento 
de R$ 600 mensais a trabalhadores informais, como forma de 
mitigar os danos econômicos da pandemia de coronavírus no 
Congresso. O governo entendeu que é preciso a aprovação de 
uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para viabilizar 
o pagamento. Parlamentares e especialistas discordam, pois a 
PEC deveria alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
impõe limites para os gastos públicos. Com a alteração, na visão 
do governo, o caminho fica liberado para o aumento de gastos, 
como aqueles voltados para amenizar a crise. PECs precisam de 
mais votos e tramitam com mais complexidade no Congresso, 
do que projetos de lei e medidas provisórias (mais na pag 3).
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Governo quer aprovação de 
PEC para liberar os R$ 600

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (2) que vai enviar 
uma medida provisória para o 
Congresso antes de publicar 
a sanção do auxílio de R$ 600 
mensais para trabalhadores infor-
mais. O auxílio é uma medida para 
amenizar os efeitos da pandemia 
de coronavírus na economia.

Bolsonaro disse que sancio-
nou o projeto, aprovado pelo Con-
gresso, na quarta (1º), mas o texto 
ainda não foi publicado no “Diário 
Oficial da União”. Por isso, na prá-
tica, ainda não está valendo.

De acordo com o presidente, 
ele quer que a MP garanta a legali-
dade do gasto extra, já que o auxí-
lio sairá dos cofres do governo. O 
presidente argumentou que o Con-
gresso tem que avalizar a criação 
de novas despesas e apontar as 
fontes de onde sairá o dinheiro.

“Assinei na quar ta, estava 
aguardando outra medida provi-
sória, porque não adianta dar um 
cheque sem fundo. Tem que ter o 
crédito também”, afirmou o pre-
sidente, se resguardando: “Uma 
canetada minha errada é crime de 
responsabilidade, dá para vocês 
entenderem isso? Vocês querem 
que eu cave minha própria sepul-
tura? Não vou dar esse prazer para 
vocês”, completou o presidente, se 
dirigindo a jornalistas.

No entanto, analistas dizem 
que não é necessária a MP para 
liberar os pagamentos. Eles afir-
mam que em momentos de cala-
midade (o estado de calamidade 
já foi pedido pelo governo e reco-
nhecido pelo Congresso), gastos 
extras estão autorizados. Além 
disso, o ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes decidiu que, na atual 
situação, os gastos são legais.

Mesmo sem ter oficializado a 
sanção e a MP, Bolsonaro disse 
que a operação para pagar o 
benefício está a “todo o vapor”, 
com previsão de início dos repas-
ses na próxima semana. “Está a 
todo o vapor, semana que vem 
começa a pagar”, afirmou.

Segundo o governo, o auxílio 
de R$ 600, que será pago por três 
meses, beneficiará 54 milhões 
de pessoas com um custo de 
R$ 98 bilhões. A MP que o pre-
sidente precisa publicar deverá 
abrir o crédito extraordinário 
destes R$ 98 bilhões.

PRESIDENTE Jair Bolsonaro se resguarda e assume 
que ‘canetada’ errada é crime de responsabilidade

DIVULGAÇÃO

GERALDO BUBNIAK/AEN

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e o Ministério Público firmaram 
acordo que disponibiliza o aplicativo “De olho no remédio”. O termo é assinado pelo 
Secretário da Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes, e pelo Procurador-
-Geral de Justiça, Ivonei Sfoggia. Desenvolvida pelo Núcleo de Inteligência do MPPR, a 
ferramenta permite a fiscalização e o controle de gastos públicos na área de medicamentos 
a partir do processamento de notas fiscais eletrônicas emitidas por empresas e destinadas 
a órgão estaduais e municipais do Paraná. Medicamentos fornecidos por força judicial tem 
os preços registrados em processos distintos, que soma cerca de R$ 1 bilhão de por ano, 
valores que ficam à disposição da Secretaria de Estado da Saúde para compra.
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Provas
compartilhadas

A Justiça Estadual aca-
tou solicitações da Controla-
doria-Geral do Estado (CGE) 
para compartilhamento de 
provas em duas ações judi-
ciais proposta pelo Minis-
tério Público do Paraná. 
O pedido da CGE foi defe-
rido no processo contra 
a Green Logística Ltda. e 
no inquérito policial em 
que figura a JMK Ser vi-
ços S.A. A expectativa do 
Governo é que decisões 
similares sejam aplica-
das a outros processos.

A decisão reduz a buro-
cracia e confere mais agili-
dade na responsabilização 
de pessoas por irregularida-
des e atos ilícitos. “A união 
dos entes e órgãos, de dife-
rentes Poderes, evitando-se 
a restrição de informações, 
é um efetivo mecanismo de 
combate à corrupção, pos-
sibilitando uma resposta 
célere à sociedade”, anali-
sou Raul Siqueira, Controla-
dor Geral do Estado.

No caso da Green Logís-
tica, a CGE constatou indí-
cios de irregularidades que 
lesaram o Estado, envol-
vendo licenças ambientais 

JMK
A investigação da empresa JMK também será compartilhada 

para a CGE, na averiguação de crime de corrupção. Em sua deci-
são, a juíza Sayonara Sedano, da 8ª Vara Criminal de Curitiba, 

ressaltou que o inquérito policial é público e que este em espe-
cífico “possui pertinência com as atribuições conferidas à Con-
troladoria-Geral do Estado, especialmente, com a atribuição de 
investigar os fatos tidos como irregulares no âmbito do Poder 
Executivo Estadual”. Outros pedidos de compartilhamento de 
provas em ações judiciais vêm sendo realizado pela CGE para 

subsidiar investigações. “A controladoria também disponibiliza 
seus documentos e informações para que a Procuradoria-Geral 
do Estado e MPE possam manejar ações judiciais de reparação 
de danos para a Administração Pública”, apontou Siqueira, para 

quem os mecanismos de combate à corrupção devem estar 
integrados em um sistema que proteja todo o Estado.

e esquemas fraudulentos. 
Com a decisão judicial, a 
CGE terá mais elementos 
e maior conjunto probatório 
para realizar as suas fun-
ções de investigação em 
processos administrativos, 
responsabilizando tanto 
agentes públicos como 
empresas que contratam 
com o Estado.

“O compartilhamento de 
provas obtidas no Judiciário 
é essencial para o Processo 
Administrativo de Respon-
sabil ização instaurado 
pela Controladoria Geral do 
Estado, com o intuito de 
ressarcir os cofres públicos 
de eventuais atos ilícitos”, 
explicou Siqueira. “Agora, 
o Governo entrou como 
terceiro interessado no pro-
cesso, podendo ter acesso 
rápido às provas colhidas 
na investigação já realizada 
por outros órgãos”.

O pedido foi deferido 
pelo juiz Rafael Kramer 
Braga da Vara da Fazenda 
Pública de Paranaguá e a 
decisão foi aceita pela pro-
motora de Justiça Camila 
Adami Martins, do Ministé-
rio Público Estadual.

Formatura antecipada
Um grupo de 200 
estudantes de Medicina 
de várias faculdades do 
Paraná luta na Justiça para 
antecipar a formatura. O 
objetivo dos estudantes é 
somar esforços no combate 
à epidemia do coronavírus. 
“Esses estudantes querem 
estar na linha de frente 
do combate à doença, 
mas precisam dessa 
garantia jurídica para 
obterem o pronto registro 
no Conselho Federal de 
Medicina”, diz o advogado 
Luiz Felipe França, que 
representa os formandos.

Retidos no exterior
Segundo o Itamaraty, 5,8 
mil brasileiros continuam 
retidos no exterior em 
meio ao fechamento 
de fronteiras adotado 
por dezenas de países. 
O governo já conseguiu 
ajudar na repatriação de 
cerca de 10 mil pessoas. O 
chanceler Ernesto Araújo 
disse que os consultados 
e as embaixadas 
estão trabalhando 
no mapeamento dos 
brasileiros retidos e pediu 
para que as pessoas 
entrem em contato com o 
serviço diplomático pelos 
canais oficiais.

Parceria
Diante do aumento de 
casos da covid-19, o 
Ministério da Saúde busca 
parceria com a rede Dasa. 
A rede é referência de 
saúde para o mercado e 
tem líderes do setor de 
medicina em todo o País. 
A própria autoridade 
sanitária nacional estuda 
uma parceria com a 
Dasa para ampliar os 
testes no Brasil.

Sanitização 
A Prefeitura de Santa 
Terezinha de Itaipu iniciou 
o processo de sanitização 
envolvendo locais públicos, 
espaços de saúde e alguns 
pontos de comércio 
considerados essenciais. A 
ação está no cronograma 
para a desinfecção 
no combate ao novo 
coronavírus, utilizando 
produto químico à base 
de amônia quaternária 
que auxilia no controle do 
risco de propagação de 
infecções. 

Fundo eleitoral
O senador Flávio Arns 
(Rede) afirmou que 
a bancada do Paraná 
defende que os recursos 
do Fundo Eleitoral sejam 
destinados para enfrentar 
os impactos da pandemia 
da covid-19 na saúde 
pública e na economia. 
“O fundo eleitoral causa 
um déficit de R$ 2 bilhões 
de por ano no orçamento 
e não tem se mostrado 
adequado para o exercício 
de uma boa política, por 
isso tem que ser extinto, 
e, nesse momento, os 
recursos serem aplicados 
integralmente no combate 
à pandemia.” 

Hospital de campanha
A Prefeitura de Londrina 
estuda a possibilidade de 
se montar um hospital 
de campanha com uma 
estrutura que vai de 80 
a 226 leitos. Segundo 
o secretário municipal 
de Saúde, Felipe 
Machado, “esgotando as 
possibilidades, vamos para 
o hospital de campanha. A 
planta e o projeto já estão 
prontos, em uma fase 
bastante avançada”.
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Assistência intensifica atendimento 
social em parceria com entidades

As ações de enfrentamento à 
pandemia de coronavírus da Pre-
feitura contemplam pessoas em 
situação vulnerável. O fechamento 
de espaços de aglomerações (tea-
tros, museus, bibliotecas, praças 
esportivas e outros) restringiu o 
atendimento presencial nos ser-
viços socioassistenciais, mas o 
município acolherá a partir desta 
quinta-feira moradores de rua e 
andarilhos em estruturas adapta-
das para dar conforto e segurança 
contra a disseminação do vírus.

O atendimento foi articulado com 
a Casa da Sopa Dr. Leopoldino, Asso-
ciação de Amigos dos Moradores de 
Rua de Umuarama (Abrigo Noturno 
Chico Xavier), a Apromo – Associa-
ção de Apoio à Promoção Profissio-
nal, igrejas católica e evangélica, 
além da Associação dos Moradores 
dos Conjuntos Guarani I, II e III (que 
representa também o Parque San 
Marino e jardins Shangrila, Los Ange-
les, Vitória e Paris).

Nessas estruturas, pessoas 
sem abrigo terão alimentação (café 
da manhã, almoço e jantar), banho 
e colchões para pernoite, além de 
orientações de saúde. Os atendi-
mentos são agendados por telefone 
(plantão) ou em contato com as 
entidades. “Alguns serviços foram 
ampliados pelo município graças a 
essas parcerias. O prefeito Celso 
Pozzobom não quer deixar nenhum 
grupo ou setor desamparado nesse 
momento de incertezas”, disse a 
secretária de Assistência Social, 
Izamara Amado de Moura.

A abordagem social é realizada 
pelas equipes do Centro POP, 
com apoio da Guarda Municipal; 
a oferta de passagem está man-
tida (também no Centro POP), bem 

Solidariedade
O prefeito Celso Pozzobom agradeceu a solidariedade de todos as entida-

des, as igrejas e organizações, “que entendem a proporção que este problema 
pode tomar e estão ao lado do município ampliando as estruturas de atendi-
mento”, disse. “É nesse espírito de colaboração e com o comprometimento 

da população quanto às medidas preventivas e o isolamento social que vamos 
superar essa dificuldade”, completou.

como o monitoramento; a oferta 
de almoço continua na Casa da 
Sopa, enquanto lanches e jantar 
são servidos no Abrigo Noturno 
Chico Xavier e nas igrejas.

O município aumentou as vagas 
na associação de moradores do 
Guarani, após reformas custeadas 
pelo município. A rede de proteção 
reúne ainda entidades e represen-
tações religiosas e articulações 
com outras secretarias. A associa-
ção do Guarani fica na Rua Santa 
Rosa, 4460 (Parque San Marino). 
Com a Apromo, o município tem um 
trabalho realizado em parceria com 
o cuidado de evitar aglomerações.

CENTRO DIOCESANO
Como foi noticiado na edição de 

ontem do Jornal Tribuna Hoje News, 
a Mitra Diocesana da Igreja Católica 
cedeu ao município parte das ins-
talações do Centro Diocesano de 
Formação, no Parque Tarumã, às 
margens da rodovia PR-489 (saída 
para Xambrê). A área foi reservada 
para internações em isolamento, 
caso o número de casos suspeitos 
de coronavírus ultrapasse a capaci-
dade de atendimento da rede hos-
pitalar. “O planto de atendimento 
do município está estruturado e 
pronto para o caso de necessi-
dades. Não queremos chegar a 
utilizar este espaço, mas se for 
necessário ele estará pronto e ade-
quado”, disse a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini.

MUNICÍPIO começou ontem a acolher moradores de rua em estruturas adaptadas para dar conforto e 
segurança contra a disseminação do vírus

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Procon abre oito processos por 
aumento de preços nos mercados

O Procon de Umua-
rama instaurou durante 
a semana, oito proces-
sos administrativos para 
apurar possível alta de 
preço sem justa causa, 
de produtos que com-
põem a cesta básica. Os 
mercados foram notifica-
dos ontem (2), e terão 10 
dias para se manifestar. 
Três pesquisas realizadas 
em março indicaram alta 
significativa nos preços 
de alguns produtos.

O Procon vem rece-
bendo inúmeras denúncias 
e o alvo dos procedimentos 

Mais procedimentos
Por outro lado, o Procon abriu 21 processos administra-

tivos dos quais 13 foram instaurados na semana passada 
para verificar a precificação de álcool gel e máscaras. Outra 
pesquisa direcionada aos preços dos combustíveis e gás GLP 
será realizada na quinta-feira, 2, para informar a população 

sobre os preços e verificar se as reduções das refinarias 
foram repassadas ao consumidor.

será o preço do leite UHT 
integral e o feijão-carioca, 
responsáveis por grande 
parte dos relatos, mas 
outros produtos também 
podem ser incluídos nos 
procedimentos.

“Quando o consumi-
dor verificar algum preço 
anormal, é impor tante 
fazer o comparativo de 
preço com aquela marca 
específica. Existem mar-
cas líderes, que natural-
mente têm mais elevado, 
e marcas mais baratas. 
Se compararmos mar-
cas básicas com marcas 

líderes haverá diferença 
significativa de preço”, 
orientou o secretário 
municipal de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor e coordenador do 
Procon,  João Pau lo 
Souza Oliveira.

DENÚNCIA NA REDE
Existe grande movi-

mentação em redes 
sociais questionando 
preços praticados pelos 
mercados da cidade, 
porém o Procon precisa 

da formalização. “É 
necessário registrar o 
valor do produto (por 
foto ou nota fiscal) e, 
se possível, indicar a 
variação ocorrida antes 
e após a eclosão da 
pandemia da Covid-19, 
para embasar uma apu-
ração”, acrescentou.

A população também 
pode ser orientar pela 
pesquisa semanal da 
cesta básica para encon-
trar os melhores preços.

PMs de Umua-
rama prenderam 
um homem de 
24 anos acu-
sado de roubar 
um mercado, em 
Umuarama. O 
dinheiro roubado 
(R$ 3,5 mil) foi 
recuperado, bem 
como a faca usada 

no assalto que aconteceu na tarde da quarta-feira (1º), no esta-
belecimento situado na rua Tomé de Souza. O autor foi detido 
por funcionários do mercado quando fugia à pé. Ele invadiu o 
local, e colocou a faca no pescoço de uma funcionária que fio 
obrigada a entregar o dinheiro.

DIVULGAÇÃO

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 +8,46% 15,51 
Vale ON -1,36% 42,78 
ItauUnibanco PN +0,47% 21,50 
Viavarejo ON -5,81% 4,38 
Cogna ON -5,43% 3,66 
Localiza ON +10,30% 26,14

IBOVESPA: +1,81% 72.253 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 107,86
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 64,75

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,2650 5,2660 +1,4%
PTAX  (BC) +0,5% 5,2645 5,2651 +1,3%
PARALELO 0,0% 4,2000 5,4800 +1,3%
TURISMO 0,0% 4,2000 5,4600 +1,3%
EURO -0,2% 5,7178 5,7195 -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 02/04

Iene R$ 0,0488
Libra est. R$ 6,52
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1243,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/04

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 02/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,50 2,2% 13,9%
SOJA Paranaguá 101,00 2,0% 11,6%
MILHO Cascavel 48,50 0,0% 7,8%

SOJA 858,75 -4,00 -4,7%
FARELO 309,10 -5,80 0,1%
MILHO 333,50 -1,25 -11,2%
TRIGO 541,75 -8,50 3,5%

SOJA 86,09 0,1% 5,8%
MILHO 42,54 -1,1% 1,7%
TRIGO 57,41 1,3% 11,4%
BOI GORDO 185,18 -0,1% -0,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/04 PR DIA 30d.

Em 02/04 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)
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Barreira
sanitária

A Prefeitura de Iporã 
implantou ontem (2) três 
barreiras sanitárias nas 
entradas principais da 
cidade. Alguns acessos 
secundários também foram 
bloqueados. As ações 
fazem parte das medidas 
de combate ao coronavírus.

Uma das barreiras está 
no acesso pela avenida 
Padre Danilo e outra foi ins-
talada no prolongamento da 
avenida Presidente Castelo 
Branco, saída para Fran-
cisco Alves e Altônia. Visitan-
tes e moradores encontram 
apenas uma entrada para 
a cidade e são averiguados 
entre as 7h e 19h por equi-
pes formadas de servidores 
públicos, policiais militares e 
guardas municipais que se 
revezam em três turnos.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura, as 
barreiras começaram a funcio-
nar somente ontem, pois era 
aguardada a chegada de equi-
pamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) e aparelhos para 
aferir febre à distância adquiri-
dos pelo Poder Executivo.

As equipes de contenção 
passaram por treinamento 
na Secretaria Municipal de 
Saúde e as barreiras ser-
vem para averiguar pessoas 
que chegarem à cidade, que 

passarão por uma triagem, 
relatando de onde estão 
vindo e o que farão em Iporã 
e por quanto tempo. Terão 
a temperatura aferida serão 
verificadas se possuem 
algum sintoma relacionado 
ao coronavírus.

Os dados ficarão arquiva-
dos para o caso de, poste-
riormente, esta pessoa vir a 
procurar o sistema de saúde 
do município com suspeita 
da Covid-19. A assessoria 
reforça ainda que nos últi-
mos dias diversos visitantes 
chegaram em Iporã para se 
refugiar com familiares mora-
dores no município.

Sem nenhum caso sus-
peito, Iporã segue com o 
comércio e indústria fechados. 
Apenas os serviços essenciais 
estão em funcionamento, 
mediante a adoção de medi-
das de contingência e higieni-
zação. Há equipes de fiscaliza-
ção atuando na cidade.

Os 5 casos apontados 
como suspeitos foram des-
car tados e o hospital da 
cidade teve uma ala orga-
nizada para receber casos 
suspeitos da doença.

Também foram separa-
dos pacientes com suspeita 
de dengue, que passaram a 
ser atendidos em outro cen-
tro de tratamento.

ENTRADA da cidade é controlada e visitantes são rastreados e tem temperatura 
medida

ASSESSORIA IPORÃ

Máscaras no micro-ondas 
Não bastasseM os problemas 
desafiadores à saúde 
pública com a pandemia do 
coronavírus, no Brasil ainda 
pode piorar. A Ouvidoria 
do Ministério dos Direitos 
Humanos (Disque 100 e 180) 
recebeu até ontem mais de 
3.500 denúncias envolvendo 
o tema “covid”. São ligações 
de profissionais da saúde, 
pacientes e trabalhadores 
de diferentes áreas com os 
mais diversos relatos. Desde 
negligência de atendimento a 
idosos, passando por inclusão 
de covid no laudo causa mortis 
para omitir outra doença até 
- acreditem - a reutilização de 
máscaras em hospitais, lavadas 
em pias e secadas em micro-
ondas. Há também denúncias 
dos que são obrigados pelos 
patrões a irem às empresas. 

Tem mais
Boa parte de denúncias 
também envolve violência 
contra pessoa vulnerável 
(criança ou idosos), violência 
por restrição de liberdade e 
conflito de ideias. 

Bisturi na conta
Alunos de Medicina da 
Universidade Estácio de Sá 
do Rio de Janeiro reclamam 
que a instituição se recusa a 
reduzir as mensalidades (R$ 
10,4 mil por mês!), mesmo 
sem aulas há semanas.

Subindo
Engana-se quem pensa que as 
preços das passagens caíram 
com as aéreas no chão. As 
companhias apostam na 
retomada dos voos para o fim 
do mês. E seu bolso vai rasgar.

Vendeta…
Treze dias após o deputado 
Eduardo Bolsonaro atacar 
a China nas redes sociais e 
virar alvo do embaixador no 
Brasil - que lembrou em nota 
para que não subestimassem 
seu país -, as fábricas chinesas 
com contrato assinado com 
Ministério da Saúde deixaram de 
entregar material e direcionam 

para os Estados Unidos, seu 
principal rival comercial.

...chinesa?
Há no Governo quem aposte 
em retaliação comercial: 
quem vê apenas coincidência 
nesse episódio, dormiu na 
cena da vendeta e não sabe 
do que a China e os EUA são 
capazes por dinheiro. No 
capitalismo, manda quem 
paga mais.

Santas Casas na UTI
Os hospitais das Santas 
Casas, que já estavam com as 
contas na UTI há anos, agora 
respiram por aparelhos em 
meio à pandemia. As 2.172 
unidades da confederação 
precisam urgente de doações 
para comprar itens como 
máscaras e respiradores. 
Por serem filantrópicos, os 
hospitais não têm recursos 
para suportar a alta de 
preço global.

Alô, empresários!
A confederação é 
responsável por mais de 
50% dos atendimentos 
ambulatoriais e internações 
hospitalares no SUS. E 
sobrevive de emendas 
parlamentares. A Bionexo e a 
sócia de Cingapura Temasek 
doaram 250 mil máscaras 
cirúrgicas (R$ 5 milhões).

Volta ao mundo
Veja o sacrifício de quem 
mora em Macapá, hoje 
ilhada sem companhias 
aéreas operando. Um 
empresário teve voo 
cancelado pela quarta vez 
pela Latam. A Azul sumiu 
da rota há duas semanas, a 
exemplo da Gol. Ele vai viajar 
por 24 horas num navio até 
Belém, e de lá pegar um 
ônibus para chegar (em três 
dias) a Brasília.
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Câmara não definiu a retomada 
das sessões na próxima semana

A Mesa diretora da Câmara Muni-
cipal de Umuarama não havia defi-
nido até o final da tarde de ontem 
(quinta-feira, 2), se convocava os 
vereadores para sessão ordinária 
prevista para acontecer na segun-
da-feira (6), às 19h30. A sessão 
que deveria acontecer na semana 
passada não foi realizada por ordem 
da presidência através de um ato da 
Mesa Diretora do Poder Legislativo e 
a reunião anterior (de segunda-feira 
23 de março) chegou a ser iniciada, 
mas por falta de quórum não foi con-
cluída e proposições que estavam 
na pauta da ordem do dia não foram 
discutidas e sequer votadas.

A dec isão de retomar a 
sessão não depende de uma 
definição do Poder Executivo 
em encerrar o período de qua-
rentena do comércio, pois um 
Decreto Legislativo é que definiu 
pela não realização das reuniões.

Os demais setores podem até 
retornar o trabalho normalmente, 
mas o período de pandemia não 
foi desconsiderado, por isso é 
que alguns vereadores que estão 
no grupo de risco não poderiam 
comparecer aos trabalhos por 
estarem em isolamento.

Um deles é o próprio presi-
dente Noel do Pão, que é diabé-
tico, segundo informou a Asses-
soria de Comunicação da Câmara. 
Toninho Comparsi e Newton Soa-
res fazem parte do mesmo grupo, 
devido às idades e Maria Orne-
las é cônjuge de um homem com 
idade superior a 60 anos.

Os vereadores Junior Ceranto 
e Ronaldo Cruz Cardoso faltaram 
à sessão ordinária da segunda-
-feira, 23, justificando a convi-
vência no mesmo ambiente com 

Pauta
A previsão é de que ainda hoje (3) até as 17h seja decidido pela Mesa Dire-

tora da Câmara se haverá sessão na segunda-feira e na pauta, eventualmente 
estarão apenas as proposições apresentadas há duas semanas, tendo em 

vista que reuniões de comissões também foram suspensas devido à decisão 
tomada no Legislativo que também suspendeu as sessões às segundas. Entre 
as proposições estão as que institui no Município a Política de Ciência, Tecno-
logia e Inovação e a Câmara Mirim. Um projeto dispõe sobre os instrumentos 

de vigilância e rastreamento precoce do transtorno do espectro autista no 
sistema público municipal de saúde e outros dois denominam vias públicas. 
Está previsto ainda em pauta duas resoluções que servem para oficializar a 

realização de sorteio para designar Comissão de Exame para avaliar denúncia 
feita contra dois vereadores de Umuarama.

RETOMADA das sessões dependerá de uma decisão da Mesa Diretora do Poder Legislativo

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

pessoas com idade superior a 60 
anos e também deveriam perma-
necer em isolamento em casa 
durante a quarentena.

SISTEMA REMOTO
Ainda conforme a Assessoria 

de Comunicação, uma plataforma 
para votação online não foi criada 
ou adquirida pela Câmara Munici-
pal de Umuarama, apesar de, no 
passado, uma empresa ter apre-
sentado projeto de um sistema de 
votação que provavelmente poderia 
ser utilizado também como um sis-
tema de votação remota.

O preço do sistema não agradou 
a direção, pois ultrapassou os R$ 
100 mil. Como não havia previsão 
de uma quarentena gerada por pan-
demia que atingisse o município, não 
houve interesse na instalação, além 
de que o sistema de gerenciamento 
de sessões existente realiza a trans-
missão online dos trabalhos ao vivo 
por plataformas de redes sociais e 
mantém a ata registrada também 
em mídia e online, disponibilizando 
o acesso diretamente pelo portal do 
Poder Legislativo Municipal e está 
sendo gerido com qualidade.
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Pozzobom pretende definir sobre a 
reabertura do comercio até amanhã

O prefeito de Umuarama Celso 
Pozzobom afirmou ontem (2) em 
sua transmissão matina ao vivo 
pela página do Facebook da Prefei-
tura, que pretende definir a resepit6o 
sobre a reaber tura do comércio na 
cidade até sábado (4). O prefeito 
atualizou os números do coronavírus 
em Umuarama e foi auxiliado pela 
secretária Municipal de Assistência 
Social Izamara Amado de Moura, que 
detalhou a respeito dos trabalhos 
realizados desde a quinta-feira (2) de 
acolhimento aos moradores de rua e 
andarilhos às centrais de assistência 
definidas durante a pandemia.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Durante o pronunciamento, Pozzo-

bom também lembrou que o setor de 
construção civil já reativou os traba-
lhos no município e que fiscalizações 
serão realizadas no decorrer desta 
e da próxima semana a fim de verifi-
car se os funcionários e empresários 
estão seguindo as restrições sanitá-
rias apontadas em decreto municipal.

Quanto à reabertura do comércio, 
o prefeito pretende se reunir com 
representantes do Sindilojistas e com 
a presidência da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama), a fim de definir as metas 
para uma provável reativação.

COM UM ‘PÉ ATRÁS’
Apesar de deixar claro que é forte 

a previsão para o retorno das ativi-
dades comerciais no município nos 

próximos dias, Pozzobom aparente-
mente se mantém preocupado com a 
evolução dos números do coronavírus. 
A estabilidade pode mudar de um dia 
para outro, como aconteceu em outros 
municípios, pois a Secretaria de Saúde 
de Umuarama ainda aguarda resulta-
dos de alguns exames que podem che-
gar do Laboratório Central do Paraná 

(Lacen) entre hoje (sexta-feira) e ama-
nhã (sábado).

Até ontem (2) de manhã, de acordo 
com a Secretaria Estadual de Saúde, 
haviam apenas dois casos da doença 
confirmados em Umuarama, sendo que 
eram considerados leves, além de outros 
7 pacientes que aguardavam o resultado 
dos exames enviados ao Lacen.

PREFEITO se reunirá com representantes de sindicatos e Associação Comercial para definir metas sobre a 
reabertura do comércio

Notificações
De acordo com os levantamentos da Secretaria de Saúde do Município, até 

ontem haviam 111 notificações relacionadas com a Covid-19. Destes, 57 casos 
eram considerados suspeitos e estavam sendo acompanhados pois os pacientes 
apresentavam sintomas gripais e aguardavam resultados de exames. Destes 57 

suspeitos, 1 está internado em enfermaria, 2 na UTI e 54 em isolamento domici-
liar. A Secretaria ainda divulgou 52 casos descartados.

DIVULGAÇÃO
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

O Lions Clubs International está trabalhando ativa-
mente com os clubes em todo o mundo e monitorando 
a pandemia do coronavírus (COVID-19) em andamento, 
que está mudando a maneira como vivemos, trabalha-
mos e servimos.  

O Banco Ortopédico do Lions Clube de Umuarama funci-
ona de forma regular neste período em que o mundo 
enfrenta este desafio.  Precisando se utilizar deste servi-
ço entre em contato com os telefones 44-9-9967-0082 
Mauro ou 44-9-9976-0081 Bellini. 

Esta crise global mostrou que, embora o coronaví-
rus (COVID-19) tenha mudado a maneira como 
vivemos, não mudou quem somos como Leões. 
Somos esperança. Somos bondade. E estamos 
todos juntos nisso.  

Os Leões servem há mais de um século. Enfrenta-
mos desafios inacreditáveis há mais de 100 anos. 
E sempre estivemos lá, servindo, restaurando a 
esperança e unindo nossas comunidades. Vamos 
superar esse imenso desafio, como sempre fize-
mos. Vamos continuar mostrando a nossa bonda-
de ao colocar a saúde e a segurança em primeiro 
lugar. Vamos continuar sendo o que nossas comu-
nidades precisam que sejamos - Leões.  

M o s t r a n d o  a  n o s s a  b o n d a d e  

Dengue chega aos 1.550 casos 
confirmados em Umuarama

A Vigilância em Saúde 
Ambiental realizou arras-
tão de combate à dengue 
na Zona VII de Umua-
rama, a região dos arma-
zéns do antigo Instituto 
Brasileiro do Café (IBC) 
para eliminar criadouros 
do mosquito transmissor 
da doença. A ação envol-
veu agentes de combate 
a endemias (ACEs) e 
ser vidores municipais 
da Secretaria Municipal 
e Espor te e Lazer, do 
Departamento de Com-
pras e Almoxarifado, da 
Secretaria Municipal de 
Administração e guar-
das municipais, além de 
outros voluntários.

O prefeito Celso Poz-
zobom destacou a impor-
tância de ações como 
esta diante do cenário 
da dengue em Umua-
rama. “Este ano voltamos 
a registrar uma grande 
incidência. Ainda esta-
mos no começo de abril 
e já temos 1.558 casos 
confirmados e 2.579 
pessoas aguardam resul-
tados de exames que 
podem aumentar esse 
volume”, aler tou o pre-
feito. Outras 1.357 sus-
peitas foram descartadas 
e o total de notificações é 
de 5.494, de acordo com 
o último boletim da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Um grande volume 
de criadouros foi reco-
lhido pelos voluntários, 
em canteiros, calçadas 
e terrenos baldios da 

Zona VII. O trabalho teve 
a participação do diretor 
de Esporte e Lazer, Jefer-
son Ferreira, do secre-
tário de Administração, 
Vicente Gasparini, do 
comandante da Guarda 
Municipal, inspetor Ris-
sato, e do chefe da Vigi-
lância Ambiental, Carlos 
Roberto da Silva.

“A população precisa 
aproveitar esse tempo 
de isolamento domiciliar, 
por conta do coronavírus, 
para dar uma geral no 
quintal e recolher todo o 
material que pode acumu-
lar água. Também podem 
limpar as calhas, cuidar 
dos pratinhos de plantas 
e diminuir a possibilidade 
criar mosquito da den-
gue em casa”, solicitou 
Pozzobom.

Com o avanço no 
número de casos suspei-
tos e coronavírus – já são 
95 notificações, com 41 
pessoas em isolamento 
aguardando resultados 
de exames e dois casos 
confirmados – é neces-
sário redobrar o cuidado 
com a dengue. “Se uma 
pessoa que já tem den-
gue contrair a Covid-19, 
o risco de a doença evo-
luir para um caso grave é 
muito grande. Temos de 
combater as duas fren-
tes e aproveitar a pre-
sença da população em 
casa para acabar com o 
mosquito”, recomendou 
a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.
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Um  Vênus expansivo facilita o surgi-
mento de discussões íntimas. Este é o 
momento para desenvolver seu relacio-
namento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. Tenha uma noite 
de relaxamento total.

Você vai ser capaz de concluir um 
projeto financeiro ligado a uma com-
pra essencial. Você está recarregando 
baterias por um influxo de novas forças. 
Você tem mais resistência e está par-
ticularmente inclinado a se concentrar 
no essencial.

G
êm

eo
s Se você se prender aos seus valo-

res, você terá o melhor dia de todos, 
não dê ouvidos a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao seu alcance. 
Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

C
ân

ce
r

Você não sente a necessidade de se 
justificar o tempo todo. Você poderá 
controlar sua vida. Você deve se preo-
cupar com os exageros nos prazeres 
da mesa, não se exceda. Você sabe 
que pode engordar com isso.

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.

O clima poderia ser tenso no aspecto 
emocional. Você vai encontrar um 
equilíbrio, então começar a pensar. 
As circunstâncias são uma razão para 
manter sua vida privada separada. Não 
há nuvens à vista.

Você está no centro do palco e não terá 
problemas para persuadir os outros a 
trabalharem com você. Evite discus-
sões tempestuosas, que sugam sua 
energia. Você vai ganhar, não duvide.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai ser menos paciente do que o 

que as outras pessoas querem, mude 
a sua tática e você pode chegar a um 
compromisso. Você também vai ser 
mais realista sobre as coisas do que 
antes. Aceite que você precisa de um 
descanso.

Se você se prender aos seus valo-
res, você terá o melhor dia de todos, 
não dê ouvidos a ninguém. Uma 
vida equilibrada está ao seu alcance. 
Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

C
ap

ri
có

rn
io O tempo que vai passando o leva a dar 

uma olhada em sua vida. Você pode 
recomeçar! Fique calmo, você estará 
envolvido em um sentimento de paz e 
bem-estar. Você estará muito tranquilo.

A
q
u
ár

io

Você vai encontrar seu próprio caminho 
para dialogar, o que vai tornar a vida 
mais fácil. Você precisa de mais liber-
dade e vai se sentir mais reacionário, 
você precisa respirar.

Você está de bom humor e mais rela-
xado, seu otimismo é muito oportuno, 
ideal para suavizar os conflitos. Você 
está em forma e vai saber como usar 
isso a seu favor. No entanto, você pre-
cisa parar antes que fique completa-
mente exausto.

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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Joaquim tenta convencer 
Anna de que não é cúmplice 
de Fred. Leopoldina aceita 
ser levada como refém pelos 
piratas. Germana ouve Pedro 
combinar uma fuga com Noé-
mie. Fred questiona Thomas 
sobre seu interesse por Anna. 
Leopoldina tenta atacar os pira-
tas, mas é rendida. Dom João 
manda seus guardas vigiarem 
Dom Pedro. Joaquim lidera a 
tripulação em um plano contra 
os piratas e pede Anna em 

casamento. Thomas faz Fred 
acertar um tiro contra Joaquim, 
que acaba caindo no mar.

Totalmente demais
Jonatas e Eliza conseguem fugir 
de Jacaré. Zé Pedro avisa a Ger-
mano que Fabinho está protes-
tando em frente à Bastille e o 
empresário decide chamar a 
polícia. Carolina não gosta de 
encontrar Dorinha em seu apar-
tamento. Eliza diz a Jonatas 
que também deseja se tornar 
uma empresária das ruas. Jojô 
não gosta de ver Carolina dor-
mindo em seu quarto. Fabinho 
garante a Jamaica que acabará 

com a Bastille por poluir o 
ambiente. Jonatas sugere 
que Eliza venda flores à 
noite. Eliza se surpreende 
ao ver Ar thur novamente.

Fina Estampa 
Mirna exige que Antenor pague 
o que lhe deve. Griselda pede 
para Juan Guilherme manter a 
queixa contra Antenor. Tereza 
Cristina comenta com Renê 
que o Le Velmont precisa de 
uma reforma. Renê Junior marca 
um novo encontro, fingindo ser 

Juan Guilherme. Juan Guilherme 
retira a queixa contra Antenor. 
Quinzinho vê Teodora na televi-
são, e Quinzé tenta acalmá-lo. 
Renê chama Griselda para fazer 
a reforma de seu restaurante. 
Deusa chega à pousada, e 
Zambeze comenta com Álvaro 
que Luana acertou o que previu 
sobre a nova hóspede. Rafael se 
insinua para Mirna e se oferece 
como pagamento da dívida de 
Antenor. Esther pensa em sua 
consulta com Danielle. Antenor 
recebe alta do hospital.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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tém a tem-
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Antes, a ques-
tão era desco-
brir se a vida 

precisava de ter 
algum signifi-
cado para ser 

vivida. Agora, ao 
contrário, ficou 
evidente que ela 
será vivida me-
lhor se não tiver 

significado.”
(Albert Camus)

PORTRAIT
Porque recordar é preciso, Luci Lemes e Jr. Oliveira em plena lua- de- mel  em 

Paris, no ano passado.

ARQUIVO PESSOAL

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (3) os parabéns vão para Inês Pasqualine 

do Amaral,  Gerson Magnoni Bortoli e Juci-
neide Lanute Ferreira,  Jules Rimet Nogara e 

Márcia Regina Furini. No sábado (4) vivas para 
Thiago Casoni, Juliano Sardim,  Danilo Moura 
Scriptore e Neide Aparecida da Silva. No do-
mingo  (5) vivas para Katia Solange Carvalho 
Pacheco, Gabriela Aparecida Gonçalo, Nivaldo 

Possamai e Rodrigo Nelson de Oliveira. Na 
segunda (6) parabéns para Guilherme Druciak 
de Castro , Everaldo Baptista Azevedo, Kellen 
Maris Barbosa e  Luiz Carlos Derenusson.  Da 

coluna: felicidades!
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“Calma, calma, calma”
O apelo é de Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magalu. Em entrevista 

à revista Meio&Mensagem, ela pede calma tanto a seus pares, quanto aos micro e pequenos empreende-
dores. “Vamos torcer para essa quarentena ser no menor espaço de tempo possível. Ela é muito neces-
sária. Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Mas é difícil você achar… a saúde 

está em primeiro lugar”, afirma. Ela defende que é preciso ter calma e respirar — e que os empresários 
não saiam mandando todo mundo embora, pois acredita que haverá muitas iniciativas do governo para 
amenizar este quadro. Palavras de quem figura entre os empresários mais bambambãs do Brasil. Ah, ela 
também elogia o trabalho dos profissionais de saúde e imprensa, os primeiros por colocar sua própria 
vida em risco no atendimento à população e os jornalistas, por ajudar, por meio da disseminação de 

informação correta, a engajar as pessoas no combate à pandemia.

*** (por Luiza Helena Trajano / Magazine Luiza / sobre coronavírus)

Coelho (1) 
O curso de Ciências Contábeis da Unipar já 
está com sua campanha de arrecadação de 
bombons em andamento, para presentear 
as crianças do projeto Mestre Tomeya, do 
Parque Industrial.  Com a paralisação das 
aulas presenciais, o coordenador do curso, 
professor Clóvis Uliana, pede para que os 
alunos interessados em doar aguardem o 
reinício para a entrega, já que a campa-
nha segue até 31 deste mês. Essa ação 

acontece via projeto de extensão ‘Respon-
sabilidade social e cidadania” -, a Páscoa 

Solidária. 

Coelho (2)
A venda dos ovos de Páscoa são uma 
aposta dos donos de supermercados, 

lojistas com lojas exclusivas e a mão de 
obra artesanal de chocolate neste início 
do mês de abril.  E por conta da quaren-
tena os pedidos Delivery vão aumentar 
e muito. Aliás, ninguem resiste a um 

brigadeiro de colher, imagine a um Ovo de 
Chocolate. Todos a postos!

ARQUIVO ZC
Os primos Vitor Zafanelli Doria Ramos Garcia e João Zafanelli Doria Ramos Padilha fazem 
pose em evento festivo da Unipar e a Coluna publica, aplaudindo a amizade bonita que 

cultivam desde sempre.

ARQUIVO PESSOAL
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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

Aos profissionais que estão em busca de aprimorar a 
carreira escolhida, a Unipar oferece excelentes opções em 

cursos de pós-graduação; são mais de cem, distribuídos 
em todas as áreas do conhecimento. Na modalidade 
stricto sensu, o programa de mestrado e doutorado 

em Biotecnologia Aplicada à Agricultura atrai atenção 
pela qualidade do seu projeto pedagógico, da sua 

infraestrutura e do excelente nível do corpo docente. 
As inscrições estão abertas e podem ser 

feitas no site da Unipar.
Graduados em Ciências Biológicas, Engenharia 

Agronômica, Farmácia, Engenharia e Tecnologia de 
Alimentos, Química, Medicina Veterinária e áreas 
afins podem participar. Recomendado pela Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), o programa ofertado na Unidade-Sede 
tem como objetivo formar docentes, pesquisadores e 

profissionais capacitados para atuar na cadeia produtiva 
agrícola, desenvolvendo estudos que colaborem na 

qualidade de vida das pessoas.
Iniciado em 2006, é conceituado pela Capes como 

“programa de excelência nacional”. “A base dos nossos 
estudos é a biotecnologia, com uso de biomoléculas, 
manipulação DNA e cultivo de micro-organismos e 

plantas”, explica o coordenador, professor Nelson Colauto. 
Neste ano, a Instituição está ofertando 26 vagas – 16 

no mestrado e 10 no doutorado. O programa disponibiliza 
três linhas de pesquisa: Biotecnologia aplicada à 
microbiologia agrícola; Biotecnologia aplicada ao 

melhoramento vegetal; e Desenvolvimento de produtos 
e processos e caracterização e preservação de material 

biológico na biotecnologia agrária.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Mestrado e doutorado em 
Biotecnologia Aplicada à 

Agricultura

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Colisão traseira

Um acidente na manhã da quin-
ta-feira (2) na extensão da avenida 
Portugal, em Umuarama, deixou 
uma mulher de 25 anos ferida. A 
vítima foi socorrida pelo corpo de 
Bombeiros e levada ao hospital. 
Ela conduzia um Fiat Uno Vivace 
em direção ao clube Por tuguês 
e, chegando no quebra-molas em 
frente ao Jardim Cruzeiro, colidiu 
na traseira de um Crossfox que 
estava a frente. Com o impacto, 
os airbags do Fiat foram acionados 
e a condutora precisou ser socor-
rida pelos bombeiros. O motorista 
do Crossfox não teve ferimentos.

50 kg de skunk
PMs de 

G o i o e r ê 
(67 km de 
Umuarama) 
apreenderam 
50  qu i l os 
de skunk ao 
final da tarde 
de quar ta-
-feira (1º), no 
bairro Santa 
Casa .  Um 
homem foi 
p reso .  Os 
PMs cumpriam uma ordem judicial 
de busca e apreensão na residên-
cia quando encontraram a droga 
dentro de um GM Corsa. Além da 
droga, R$ 450 em dinheiro, reló-
gios, celulares, balança de preci-
são, joias e um malote com R$ 2,7 
mil foram retirados levados à dele-
gacia junto com o acusado.

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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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

“As aulas pela internet têm se mostrado uma ótima e 
eficiente maneira de não perdermos o contato com o 
meio acadêmico”, diz o estudante de Engenharia Civil 
Bruno Martins. “Por meio de várias ferramentas do G 
SUITE, como o MEET, podemos ter um contato mais 

dinâmico com o professor, algo muito próximo da 
didática a que estamos acostumados”, complementa. 

Comparado à experiência de aula convencional, 
quando o professor combina sua didática com as 

ferramentas disponíveis, para ele “não há nenhuma 
discrepância no ensino, por isso estou gostando”.

“As aulas têm alcançado participação efetiva 
dos alunos, porque os professores da Unipar se 

preocupam em desenvolver atividades diversificadas 
em tempo real e com materiais de apoio eficientes 
e estimulantes”, diz a professora Vanda Lupepsa. 
“Eles se mostram entusiasmados e participativos 

nas atividades, tendo em vista que os recursos 
tecnológicos já fazem parte do dia a dia deles”, 

complementa a professora Marileisa Barbosa. Para 
a professora Cristiane Meinerz, “a Unipar criou um 
movimento positivo mesmo diante desta situação 

preocupante provocada pelo coronavírus”.

Aluno satisfeito

Professores confiantes

Em razão da pandemia causada pela 
Covid-19, as instituições de ensino 
de todo Brasil tiveram que suspender 
seus calendários letivos, com diversas 
consequências negativas para alunos 
e professores do ensino presencial. 
Isso implica em reposição de aulas em 
períodos de férias, em sábados... Mas 
na Universidade Paranaense a situação 
é bem menos preocupante.
A Instituição, sim, suspendeu os 

encontros presenciais há três semanas, 
só que as aulas não pararam. Com 
o dinamismo de sempre, a Unipar 
colocou em prática estratégia arrojada 
para continuar com suas atividades 
letivas dos cursos presenciais via 
webconferência.
Assim, o ritmo de aulas praticamente 

não sofreu alteração, já que os horários 
permaneceram e permanecem os 
mesmos. A diferença é que agora os 
alunos, que estão em suas casas, 
falam ao vivo com seus professores por 
meio das ferramentas do Google for 
Education.
Felizmente, de 2017 para cá, houve 

treinamento contínuo de professores 
para utilização desses recursos 
tecnológicas inovadores. Poucas são 
as instituições de ensino com essa 
capacidade de reação a crises. Sendo 
uma das pioneiras conveniadas com o 
Google, a Unipar pontua entre as que 
estão encarando com certa tranquilidade.

Sem aulas presenciais, mas com aulas pela web
TECNOLOGIA DE PONTA

Na Unipar, professores dispõem de ferramentas virtuais modernas e 
eficientes para não atrasar o calendário escolar

O estudante Bruno, em casa, durante uma 
aula on-line: recurso possibilita que não seja 
perdido o ritmo da trilha do aprendizado


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

