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Confinamento é 
abandonado e 
população lota o 
centro comercial
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MP analisa constitucionalidade do 
toque de recolher em Umuarama
O Ministério Público está analisando se o toque de recolher em Umuarama é uma medida 

constitucional. A determinação está citada no artigo 2º do decreto 082/2020 do Poder Execu-
tivo Municipal. O MP de Santa Catarina monitora atos e decretos do Poder Executivo em alguns 
municípios daquele Estado, que tratam de assuntos da mesma natureza. Da mesma forma a 
instituição está agindo em Umuarama. O entendimento da instituição é de que esse formato 
de decreto é inconstitucional, sendo que tal medida pode ser utilizada em Estado de Sítio, 

Situações de Guerra ou quando for decretado o Estado de Calamidade Pública. l Pág. 5

Positivos de coronavírus 
estão curados, mas 
população não pode 
relaxar

Violenta colisão deixa 
duas pessoas feridas e 
outras duas mortas na 
rodovia PR-323

Páscoa sem público
Encenação da Paixão de Cristo que seria apre-

sentada no “Morro das Antenas” foi cancelada e 
toda a programação da Semana Santa da Igreja 

católica foi alterada por causa da pandemia. 
Bispo está preocupado com a saúde dos fiéis e 

igreja fará transmissões ao vivo das celebrações. 
Na foto, as cruzes fixadas no palco onde seria 

apresentado o espetáculo. l Pág. 8e9

A
LE

X M
IR

A
N

D
A



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 07 DE ABRIL DE 2020

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

04 05 19 23 28 29 30
concurso: 0286

05 06 10 15 37 50

concurso: 2069

concurso: 1467

04 09 31 47 49 53
concurso: 2249

concurso: 5239

04 29 34 46 73 

concurso: 5477

50.411
64.624
92.652
44.129
78.488

FEVEREIRO

BRASILIENSE/DF

02 03 04 06 08 09 10 11
12 16 18 20 21 23 25

concurso: 2062

07 09 10 15 18 19 21 
26 29 35 39 42 48 54

58 66 69 78 88 90

12 13 15 23 30 44

01 17 24 29 50 58 62

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
01/04 - 07h21

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
14/04 - 19h56

Nova
22/04- 23h27

h
17 28 16

Terça 

22 15 24 14

QuartaQuarta

Cheia
07/04 - 23h35

NubladoNublado Céu claro Nublado

27 h
h

h
h

h
h

h

concurso: 1950

Repatriados
Um total de 768 cidadãos brasileiros desembarcou no país na 
última sexta-feira (3), oriundos de diferentes países, em meio à 
pandemia do novo coronavírus. A repatriação dessas pessoas 
tem sido articulada pelo governo federal, através do Itamaraty, já 
que a oferta de voos comerciais caiu drasticamente e dezenas de 
países fecharam suas fronteiras para conter o avanço da doença. 
“Hoje foram repatriados 768 brasileiros, sendo 434 da Bolívia, 
243 do Reino Unido, 60 da Argentina, 22 do Chile e 9 de Trinidad 
Tobago, totalizando 11.235 brasileiros repatriados”, informou o 
ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. Segundo o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cerca de 5,8 mil brasileiros 
estão retidos em diferentes países. Parte desses resgates tem sido 
realizada por meio de voos fretados pelo próprio Itamaraty.  

Cestas básicas 
Braga Netto também informou que o Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humano (MMFDH) vai transferir R$ 40 milhões para a 
aquisição de cestas básicas, que serão distribuídas pela Conab e pela 
Fundação Nacional do Índio para grupos vulneráveis e em reservas 
indígenas. Serão contempladas 161 mil comunidades em 25 estados.

CPI da Fake News
Deputados e senadores decidiram prorrogar por 180 dias a CPMI 
que investiga a propagação de notícias falsas. O novo prazo passa 
a contar a partir de 14 de abril, quando termina o primeiro prazo 
para conclusão dos trabalhos. Para conseguir a prorrogação do 
prazo, o colegiado precisou de 209 assinaturas de deputados e 
34 de senadores. A CPMI investiga a criação de perfis falsos para 
influenciar as eleições do ano passado e os ataques cibernéticos 
contra a democracia e o debate público. O presidente, senador 
Ângelo Coronel (PSD-BA), disse que a propagação de informações 
falsas sobre a pandemia também será alvo de investigação.

Orçamento de 
Guerra
O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou com 
423 votos, o texto da PEC do 
Orçamento de Guerra que cria 
regime extraordinário fiscal, 
financeiro e de contratações 
para o enfrentamento pandemia 
no país. Na prática, a PEC cria 
instrumento para impedir 
que os gastos emergenciais 
gerados em virtude do estado 
de calamidade pública sejam 
misturados ao Orçamento da 
União. A medida flexibiliza 
travas fiscais e orçamentárias e 
agiliza a execução de despesas 
com pessoal, obras, serviços 
e compras do Executivo e vai 
vigorar até o dia 31 de dezembro 
deste ano – mesmo prazo para 
o estado de calamidade pública 
causado pela pandemia.

Banco Central
A PEC do Orçamento de 
Guerra autoriza o Banco 
Central a comprar e vender 
direitos creditórios e títulos 
privados de crédito em 
mercados secundários, 
objetivando condicionar 
o BC (que a cada 45 dias, 
prestará contas ao Congresso 
sobre as operações, durante 
a pandemia) a equilibrar 
o mercado. Caberá ao 
Legislativo fiscalizar o 
trabalho do Comitê de 
Gestão da Crise. A PEC 
convalida atos do governo 
desde 20 de março e, 
desde que não se trate de 
despesa permanente, as 
proposições legislativas e os 
atos do governo federal para 
enfrentar a pandeia, estarão 
dispensados das restrições 
constitucionais e legais.
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Confinamento é abandonado e 
população lota o centro comercial

Mesmo com a confirmação de 
que o abandono do isolamento é 
prejudicial e pode gerar aumento 
nos índices da nos índices da 
pandemia de coronavírus, umua-
ramenses, inclusive idosos, resol-
veram sair ás ruas no primeiro 
dia de reabertura do comércio da 
cidade e o centro foi lotado com 
pessoas a procura de resolverem 
suas pendencias financeiras e 
alguns até saíram às compras. 
Na região dos bancos via-se filas 
nas calçadas em busca de uma 
senha de entrada.

DECRETO MUNICIPAL
Com uma série de restrições e 

cuidados obrigatórios, o prefeito 
Celso Pozzobom autorizou por 
meio de decreto, a aber tura do 
comércio e o funcionamento da 
indústria e prestação de serviço 
no município. O documento altera 
o horário de fechamento de esta-
belecimentos privados e impõe 
toque de recolher, proibindo a cir-
culação do público nas ruas entre 
as 21h e 5h da manhã.

Os detalhes foram definidos 
pelo prefeito, em conjunto com 
as secretarias da Saúde, Admi-
nistração e Procuradoria do muni-
cípio, com parecer do Centro de 
Operações de Enfrentamento do 
Coronavírus (COE).

Pozzobom lembra que as medi-
das adotadas estão mantendo 
controlada a transmissão do vírus 
Covid-19, bem como a oferta do 
tratamento de saúde adequado, 
por isso foi possível ampliar as 
atividades econômicas autoriza-
das. “O restabelecimento do setor 
produtivo é necessário para evitar 
o colapso econômico, social e da 
própria saúde pública”, justificou.

TOQUE DE RECOLHER
O decreto mantém a situação de 

emergência em Umuarama desde 
20 de março e autoriza a abertura 
ao público da indústria e de grande 

Punições
O não cumprimento das medidas estabelecidas no decreto caracterizam infra-

ção à legislação sanitária municipal e sujeita o infrator a multa de R$ 300,00 a R$ 5 
mil, cassação da licença de funcionamento e fechamento imediato do estabeleci-

mento. As regras previstas neste decreto prevalecem aos anteriores e ele entra em 
vigor na segunda, 6 de abril.

parte do comércio e prestação de 
serviços, impondo novas restrições 
como o toque de recolher – o art. 
2º diz que todo indivíduo deverá 
respeitar a proibição de circula-
ção, devendo permanecer em seu 
domicílio das 21h até as 5h da 
manhã, durante toda semana. A 
proibição de circulação tem algu-
mas exceções.

RESTRIÇÕES
O horário de fechamento da 

indústria e comércio fica temporaria-
mente limitado às 20h, em qualquer 
dia da semana. O transporte coletivo 
municipal funcionará até as 22h de 
segunda a sábado, não podendo 
funcionar aos domingos e feriados 
(com regras especiais e restrições a 
passageiros com 60 anos ou mais).

Pessoas acima dos 60 anos, 

portadoras de doenças crônicas e 
cardiovasculares, diabéticos, hiper-
tensos e com imunidade ou saúde 
debilitada somente poderão sair 
de casa para prática de exercí-
cio físico individual nas imedia-
ções, atendimento médico ou 
atividades essenciais.

Não será permitida a aglomera-
ção de pessoas em atividades do 
comércio, cabendo ao proprietário 
ou responsável adotar medidas 
para a dispersão. Continuam proibi-
dos eventos sociais, religiosos, cul-
turais ou de outro cunho que pos-
sam causar aglomeração; casas 
de show, casas noturnas, boates, 
lounges, tabacarias, pubs, teatros, 
cinemas; estabelecimentos volta-
dos ao lazer, cultura e recreação 
que causem aglomeração.

COM a reabertura do centro comercial em Umuarama, ruas ficaram lotadas, principalmente nos bancos e 
nas lotéricas

ALEX MIRANDA
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Doação de
cestas básicas

A Prefeitura recebeu doa-
ção de alimentos ontem (6) 
do Instituto Cidade Canção, 
por meio da filial da ave-
nida Manaus, que repas-
sou à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, 60 
cestas de alimentos como 
arroz, feijão, açúcar, café, 
óleo de cozinha, chocolate 
em pó, farinha, macarrão, 
bolacha e outros produtos, 
que vão atender famílias 
carentes cadastras junto 
aos Centros de Referên-
cia da Assistência Social 
(CRAS) de Umuarama.

O gerente José Libório 
Neto e os colaboradores 
Gilvan e Sílvia entregaram 
as cestas de alimentos à 
secretária Izamara Amado 
de Moura, que estava com 
sua equipe e com o pessoal 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. Os cerca 

de 1,5 mil quilos de alimen-
tos foram transportados a 
um local apropriado onde 
foram higienizados e depois 
serão distribuídos.

“Além das famílias caren-
tes que já atendemos com a 
distribuição mensal de 360 
cestas, por conta das restri-
ções impostas pelo enfrenta-
mento ao coronavírus temos 
agora mais famílias em 
busca de auxílio por estarem 
sem renda. Por isso, essa 
doação é muito significativa 
e nos ajudará a socorrer 
essas famílias. Esperamos 
que mais empresas do nosso 
comércio sigam o exemplo do 
Supermercado Cidade Can-
ção”, afirmou a secretária. 
Cerca de 2.500 famílias 
estão cadastradas no ser-
viço, atualmente, e par te 
delas depende das cestas 
para garantir o sustento.

A Coordenadoria de Defesa Civil e a Diretoria de Meio Ambiente da 
Prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, reco-
lheu galhos e árvores inteiras que foram arrancadas por rajadas de vento 
na tarde de ontem (6), no centro de Umuarama. As quedas causaram 
obstruções temporárias do tráfego, mas as vias foram rapidamente liberadas. 
Não houve alagamentos ou problemas maiores. Matheus Michelan Batista, 
diretor de Meio Ambiente, registrou oito quedas de árvores e de dois 
postes de energia elétrica na Avenida Getúlio Vargas e Praça Juscelino 
Kubitschek (Praça do Japão). Seis árvores caíram perto do Colégio 
Estadual Hilda Kamal, uma na Avenida São Pedro, outra na Avenida 
Londrina e três nas imediações do Lago Aratimbó. Um poste também caiu 
no Parque Primeiro de Maio, onde um veículo também foi atingido por 
galhos de uma árvore que veio ao chão.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Apoio
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), 
adiantou que a empresa Morena 
Rosa, de Cianorte, vai doar 1,5 
milhão de jalecos, que já estão em 
produção, para o enfrentamento ao 
coronavírus. Um pool de empresas 
do sudoeste encomendou 2 
milhões de jalecos, para abril e 
maio, que serão entregues aos 
profissionais que estão à frente no 
combate à pandemia.

Preços abusivos
O deputado Delegado 
Francischini (PSL) apresentou 
um projeto de lei que pune 
empresas que praticam preços 
abusivos de EPIs durante a 
pandemia. As empresas que 
cobrarem preços abusivos de 
insumos e equipamentos de 
proteção individual durante a 
pandemia da covid-19 podem 
de consideradas inidôneas 
impedindo a participação em 
processos licitatórios no Paraná.

Hospital
O prefeito Antonely Carvalho 
(MDB) informou que hospital 
de campanha de Ibaiti está 
com 80% das obras concluídas 
e que estará apto a operar 
na área da saúde em quatro 
dias. O hospital de campanha 
está sendo instalado na UPA. 
Vai oferecer atendimento 
exclusivo aos possíveis pacientes 
acometidos da covid-19, 
inclusive para casos graves 
e agudos de pneumonia e 
respiratórios com necessidade 
de ventilação mecânica.

EPIs
A UEBP e a UTFPR, de Cornélio 
Procópio, iniciaram a produção 
de protetores faciais para atender 
demanda das regionais de Saúde 
das regiões das cidades de 
Cornélio Procópio e Jacarezinho. 
Serão produzidos 1.050 
protetores para profissionais da 
área de saúde da região.

UTI adulta
A UTI adulta do Hospital 
Regional do Norte Pioneiro 
de Santo Antônio da Platina 
será aberta no próximo dia 15 
(quarta-feira). A diretora-geral 
do hospital, Ana Cristina Micó, 

disse que, “no momento, 
estamos captando pessoas 
e, em paralelo, recebendo 
materiais e insumos do Estado 
e fechando a equipe médica”.

Prorrogação
O prefeito Marcelo Belinati (PP) 
anunciou a prorrogação do 
fechamento do comércio e da 
indústria em Londrina por mais 
uma semana. Todas as atividades 
permanecerão fechadas até 
o domingo de Páscoa (12). De 
acordo com Belinati, a decisão 
de prorrogar o fechamento foi 
baseada em dados técnicos 
e epidemiológicos e com a 
preocupação de preservar a 
saúde da população.

Produção
Pesquisadores da Unila iniciaram 
a produção de álcool glicerinado 
80% nos laboratórios da 
universidade. O produto será 
distribuído nas unidades de 
saúde de Foz do Iguaçu. O álcool 
glicerinado 80% é recomendado 
pela OMS para assepsia das mãos. 
A entrega do primeiro lote está 
prevista para esta semana, na 
Secretaria Municipal de Saúde.  

Calamidade pública
A Prefeitura de Maringá 
decretou estado de calamidade 
pública. A medida foi tomada 
após o aumento do número de 
casos de pessoas contaminadas 
pelo novo coronavírus. 
“Agora a prefeitura vai enviar 
uma mensagem de lei à 
Assembleia Legislativa para o 
reconhecimento do estado de 
calamidade”, disse o prefeito 
Ulisses Maia (PDT).

Nada a temer
Pesquisa da Orbis aferiu a 
percepção dos brasileiros sobre os 
efeitos da pandemia de covid19 
na economia: os entrevistados 
consideram “muito baixa” (46%) 
ou “baixa” (15,5%) “a chance de 
perder seu emprego por conta da 
crise do coronavírus”.

Isolamento
Pesquisa Datafolha, de 1º a 3 abril, 
aponta que 76% dos brasileiros são 
a favor do isolamento social, ou 
seja, que as pessoas devem ficar em 
casa durante a pandemia.
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MP vai analisar constitucionalidade 
do toque de recolher em Umuarama

O Ministério Público está analisando 
se o toque de recolher em Umuarama é 
uma medida inconstitucional. A determi-
nação está citada no artigo 2º do decreto 
082/2020 do Poder Executivo Municipal, 
enviado á imprensa no domingo (5).

Segundo levantamentos feitos pelo 
MP de Santa Catarina, que inclusive 
acompanha os atos e decretos do 
poder executivo em alguns municípios 
daquele Estado, estão sendo analisa-
das ordens da mesma natureza.

Os decretos municipais estão sendo 
monitorados e, da mesma maneira, está 
sendo feito em Umuarama.

Procurado pela reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News, Marcos Antonio de 
Souza, promotor pública da 4ª Promo-
toria da Comarca de Umuarama, disse 
que ontem (segunda-feira, 6) começou a 
verificar o decreto municipal que instalou 
o estado de emergência no município e o 
decreto que institui o toque de recolher.

No Estado vizinho, o entendimento da 
Instituição é de que esse formato de decreto 
é inconstitucional, sendo que tal medida 
pode ser utilizada em Estado de Sítio, Situa-
ções de Guerra ou quando for decretado o 
Estado de Calamidade Pública. O MP orienta 

Calamidade 
Pública
Diante da epidemia, deputados esta-
duais aprovaram no início deste mês, 
decretos que reconhecem o estado 
de calamidade pública nos municípios 
de Cascavel e Guarapuava até 31 de 
dezembro deste ano. O pedido foi feito 
pelo prefeito de Cascavel Leonaldo 
Paranhos como justificativa a impor-
tância da cidade para a área médica, 
que é polo regional para atendi-
mentos de saúde, sendo necessário 
“não medir esforços para mitigar os 
efeitos da epidemia, eliminando ao 
máximo os danos que podem ser 
causados à população”. O município 
tem mais de 330 mil habitantes. A 
aprovação pela Assembleia Legislativa 
do Paraná dos decretos municipais 
de calamidade pública segue o que 
determina o artigo 65 da Lei Com-
plementar federal nº 101/2000, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). A 
medida suspende prazos e dispensa o 
cumprimento dos resultados fiscais e 
a limitação de empenhos.

Nota
Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o toque de recolher, definido pelo 

decreto 082/2020 tem base na lei federal 13.979/2020, no decreto federal 10.282/2020 e na 
portaria interministerial 05/2020, dos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, 

que autorizam Estados e municípios a adotarem medidas excepcionais para o enfrentamento 
da situação anormal decorrente da pandemia de coronavírus, além dos decretos municipais 

063/2020 e 082/2020, que declararam a situação de emergência no município de Umuarama 
desde o dia 20/03/2020. O caput do artigo 3º da lei 13.979/2020 permite que os municípios 

adotem outras medidas restritivas de direito que não somente as nele previstas, para o enfren-
tamento da pandemia. Do parágrafo 3º do artigo 3º do decreto federal 10.282/2020, é possível 

extrair que as restrições à circulação nele não mencionadas são sim possíveis. Por sua vez, a 
portaria interministerial 05/2020 dispõe que as restrições impostas pelos Municípios com base 
na lei 13.979/2020, para prevenção e combate ao Covid-19, são compulsórias e seu ferimento 
gera a responsabilidade civil, administrativa e penal do infrator (artigo 3º). Ainda conforme a 

Secom, em decreto que será publicado hoje (terça-feira, 7) em Diário Oficial, estará decretado o 
estado de Calamidade Pública em Umuarama.

Números do Covid-19
Durante três dias seguidos, (entre sexta-feira, 3 e ontem, segunda-feira 6), os números 

do coronavírus praticamente ficaram estabilizados em Umuarama, fator que gera sensação 
de alívio às autoridades de saúde, mas não retira a atenção e previsão de qualquer alte-
ração, pois sabem que as mudanças nos casos gerados pela doença são rápidas e muitas 

vezes trazem consequências graves. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, Umuarama 
continua com 2 casos da doença (pacientes estão curados, segundo a Secretaria de Saúde 
do Município) e 4 ainda em investigação, dos 91 registros. A Secretaria de Saúde de Umua-

rama está acompanhando 60 casos suspeitos, sendo que 4 destes estão internados em 
Unidades de Tratamento Intensivos (UTIs).

que as prefeituras devem regulamentar, via 
decreto, o isolamento social através de 
quarentena, instrumento utilizado baseado 
em fundamentação científica e justificado 
em evidências técnicas, baseado em fatos 
concretos e em análises sobre as infor-
mações estratégicas em saúde, que pode 

incluir restrição de uso de certos espaços 
públicos, fundada em razões explicitadas 
pela autoridade sanitária.

Com o foco de combater a expansão 
da pandemia da Covid- 19, o decreto de 
isolamento social é o ato administrativo 
correto a ser feito.

SEGUNDO MP, ato deve ser decretado somente em Estado de sítio, Calamidade Pública e Estado de Guerra

ALEX MIRANDA
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Casos de coronavírus de 
Umuarama estão curados

Os dois primeiros pacientes 
confirmados com coronavírus em 
Umuarama já estão curados, de 
acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Conforme o Ministério 
da Saúde podem ser considerados 
curados os casos confirmados da 
Covid-19 que passaram por 14 dias 
em isolamento domiciliar, a contar 
da data de início dos sintomas, e 
que estão assintomáticos, e tam-
bém os casos em internação hos-
pitalar diante da avaliação médica.

Os pacientes de Umuarama tive-
ram diagnóstico positivo na rede 
hospitalar e superaram o período 
de quarentena em boas condi-
ções de saúde, tendo recebido 
alta médica. Embora o número de 
notificações continue aumentando 
na cidade a evolução tem ritmo 
moderado, dentro da expecta-
tiva das autoridades de saúde. 
“Temos hoje 129 casos suspeitos 
notificados, dos quais dois foram 
confirmados – e já estão curados 
–, outros 67 foram descartados e 
60 seguem em isolamento domi-
ciliar com acompanhamento”, 
revelou a secretária municipal da 
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POPULAÇÃO NAS RUAS
O prefeito Celso Pozzobom, 

porém, reforça que isso não é 
motivo para relaxar com os cui-
dados preventivos, “ainda mais 
agora que a aber tura do comér-
cio aumentou a circulação de 
pessoas na região central”. Ele 
lamentou que muitos idosos, prin-
cipalmente, e famílias com crian-
ças estejam desrespeitando as 
recomendações do decreto que 
estabeleceu situação de emergên-
cia em Umuarama, para combater 

a disseminação do vírus.
Em pronunciamento na manhã 

de ontem (6), quando atualizou o 
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casa e saindo apenas quando 
for essencial. Ainda assim, não 
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idosos”, recomendou.

Pozzobom reforçou as recomen-
dações feitas aos lojistas para que o 
funcionamento seja mantido e disse 
que, caso esse comportamento da 

população seja mantido e o número 
de casos apresente evolução mais 
rápida, o comércio pode voltar a 
ser fechado novamente. Lembrou 
também do toque de recolher, ini-
ciado nesta segunda (que proíbe 
a livre circulação das 21h às 5h), 
que deve ser respeitado todos os 
dias da semana.

“Precisamos seguir essas reco-
mendações, deixar as pessoas 
dos grupos de risco em casa, usar 
máscaras – mesmo de fabricação 
caseira –, manter higienização das 
mãos e superfícies (com água e 
sabão ou álcool gel), evitar o con-
tato pessoal (abraços, beijos e 
apertos de mão) e não comparti-
lhar objetos pessoais. Esse com-
promisso não é com o prefeito, 
mas com a sua vida”, completou.

ASSESSORIA

Ontem (6) de manhã, 
foram distribuídas em 
Cruzeiro do Oeste 
mais de 2 mil máscaras 
descartáveis aos servidores 
que atuam na barreira 
sanitária e no acompa-
nhamento de detentos da 
Peco. As máscaras foram 
produzidas na Fábrica de 
Mão de Obra Muni-
cipal e a confecção foi 
‘arte’ de colaboradores e 
voluntários que doaram 
materiais e participaram da 
confecção. Cerca de mil 
máscaras foram produzidas 
e doadas pela Estofados 
Requinte e outras 1000 
foram confeccionadas na 

Fábrica de Mão de Obra do Município pelas costureiras Ariana e Márcia, com auxílio 
das voluntárias Patrocínia e Ester. A empresária Fátima Lima também deu sua contribui-
ção doando parte do material para a confecção.
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Estudantes
no CreaJr

Criado em 2005, o Pro-
grama CreaJr-PR segue o 
objetivo de aproximar os estu-
dantes das áreas de Enge-
nharia, Agronomia e Geociên-
cias do Sistema Profissional 
Confea/Crea-PR (Conselho 
Federal de Engenharia e Agro-
nomia/Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Paraná). A iniciativa viabi-
liza o conhecimento sobre 
o órgão regulador da futura 
profissão, sua estrutura e 
organização e incentiva os 
futuros profissionais à prá-
tica do exercício profissional 
ético e responsável.

Atualmente, são seis 
mil membros cadastrados 
no CreaJr-PR. No Paraná, os 
membros dirigentes dividem-
-se em oito Comissões Aca-
dêmicas Regionais (CARs), 
conforme as Regionais Admi-
nistrativas do Crea-PR. Os 
eventos geram horas com-
plementares, impor tantes 
aos acadêmicos. Também 
há o memorial de experiên-
cias para emissão de regis-
tro de atividade técnico-aca-
dêmica (RTA); e o banco de 
estágios, disponibilizado na 
área restrita do programa, 
para cadastro do currículo do 
estudante que será visuali-
zado pelas empresas regis-
tradas no Conselho, entre 
outros benefícios.

No noroeste são sete ins-
tituições de ensino inscritas 
no programa, sendo apenas 
a Unipar em Umuarama. Inclu-
sive o coordenador regional 
do programa é um acadêmico 
da instituição de ensino, o 

O programa
O CreaJr-PR é aberto a todas as instituições de ensino para-

naenses, tanto as de nível superior quanto as de nível tecnológico. 
Todos os estudantes de cursos relacionados ao Sistema Confea/
Crea de instituições de ensino paranaenses, devidamente matri-

culados, podem participar, gratuitamente. Os interessados podem 
acessar o Blog do CreaJr-PR pelo endereço eletrônico creajrpr.

wordpress.com ou pela página do Creajr no Facebook.

Gabriel Sousa Prates, do 
oitavo período do curso de 
Engenharia Civil da Unipar. 
Prates assumiu a coordena-
doria regional no início deste 
ano e conta que o principal 
desafio dos dirigentes atuais 
é incentivar os acadêmicos 
a participarem do programa. 
“Queremos incentivar os estu-
dantes a conhecer o CreaJr-PR. 
Procuramos nos aproximar dos 
futuros profissionais, para 
saber o que eles almejam e 
o que o Conselho estabelece 
para as profissões”, detalha. 
Ele ainda relata que os cur-
sos da Unipar apresentam o 
funcionamento do Sistema 
Confea/Crea, mas que mui-
tos acadêmicos não sabem 
quais são as atribuições do 
Conselho. “A participação no 
programa ajuda a entender que 
o Crea-PR fiscaliza o exercício 
das Engenharias, Agronomia e 
Geociências”, justifica.

O Engenheiro Civil Ever-
lei Câmara, coordenador do 
curso de Engenharia Civil 
da Unipar, é um apoiador 
do programa na instituição 
de ensino. “A concepção do 
CreaJr-PR é extremamente 
benéfica para o acadêmico 
dos cursos de Engenharia. 
Comumente, o Engenheiro só 
começa a ter contato com o 
Conselho Profissional depois 
de formado. No Paraná, o 
contato é antecipado e os 
par ticipantes conhecem 
antes as obrigações e direi-
tos profissionais. Assim, con-
seguem inserir-se facilmente 
e exercer suas funções na 
sociedade”, avalia Câmara.

Olha o gás!
Uma crise de abastecimento 
silenciosa avança na Região 
Sudeste, principalmente nos 
distribuidores de Rio de Janeiro 
e São Paulo. Pode faltar gás de 
cozinha na praça nos próximos 
dias. O movimento de saída 
do produto nas refinarias caiu 
muito e o botijão já é vendido a 
mais de R$ 100 em cidades dos 
dois estados. O governo paulista 
se antecipou e tabelou o botijão 
a R$ 70 para não onerar mais 
o cidadão. Soma-se a isso o 
fato de o consumo caseiro ter 
aumentado muito, ao passo 
que o industrial teve queda 
drástica. Quem acompanha o 
setor garante que o mercado 
pode sofrer desabastecimento 
em duas semanas nesse ritmo, 
e o Espírito Santo pode ser o 
próximo atingido.

Mar & ar
O Governo tem um grande 
desafio para trazer os kits de 
testes de covid comprados 
na Ásia. De navio, a carga 
demora um mês. Há plano 
para enviar um KC 90 da FAB.

Cofre da Esplanada
Só dinheiro explica o sai-não-
sai do ministro Luiz Mandetta 
do cargo. O presidente quer a 
Saúde do DEM, cuja bancada e 
deputados de vários partidos 
se uniram para mantê-lo.

Abduzido na crise
O prefeito de Varginha (MG), 
Antonio Silva, renunciou 
ontem. Estava em outro 
mundo. Voltou de férias há 
dias, em meio à pandemia que 
assola o País há três semanas, 
e decretou a reabertura do 
comércio. Não aguentou a 
pressão do MP e do povo.

China e EUA
O Ministério da Saúde não 
perdeu produtos para os 
Estados Unidos. É que não 
houve contrato a tempo 
na compra de máscaras e 
respiradores da China, que 
foram parar no mercado 
americano. A burocracia mais 
uma vez prejudicou o País. A 
Coluna apurou que os trâmites 

foram cumpridos no rito 
processual da pasta: divulgação 
do edital, pregão, anúncio do 
vencedor, publicação no D.O. 
Mas, antes da última fase, a 
assinatura do contrato, os EUA 
fizeram compra direta da fábrica 
chinesa. É do jogo capitalista. 

Segurança jurídica
As regras jurídicas de contratos 
desse tamanho são rígidas e 
envolvem variados órgãos de 
fiscalização, além de multas 
milionárias. E o caso ainda 
poderia parar nas mesas 
da Organização Mundial do 
Comércio. Mas simplesmente 
não houve contrato.

Kits garantidos
O Ministério da Saúde suou a 
camisa para conseguir os 200 
milhões de kits. Após o pregão, 
só a quinta empresa consultada 
prometeu entregar o montante 
necessário para o Governo, e 
assinou o contrato. A vencedora, 
e as outras empresas que 
ficaram de 2º a 4º lugares no 
edital, prometeram bem menos 
que isso - de 10 milhões a 30 
milhões de kits. 

MERCADO
Telão no off
Com os cinemas fechados 
desde o início da segunda 
quinzena de março, o setor 
já prevê um prejuízo de R$ 
1,2 bilhão no Brasil se as 
salas ficarem bloqueadas 
até o fim de junho. Os dados 
são da Abraplex (Associação 
Brasileira das Empresas 
Exibidoras Cinematográficas 
Operadoras de Multiplex), 
pedidos pela Coluna.

Sem licença, 007
Pelo menos, até agora, 20 
grandes lançamentos de filmes 
foram adiados no Brasil. Entre 
eles o mais esperado, a nova 
aventura do espião 007. 
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Após uma enquete entre os Páro-
cos da Diocese de Umuarama de per-
cebendo que as determinações sobre 
quarentena por causa do Covid-19 
divergem de um município para outro, 
Dom frei João Mamede Filho, orientou 
as paróquias da cidade a seguirem as 
orientações feitas em 30 de abril pela 
Igreja Católica.

A peça Paixão de Cristo, que todos 
os anos é apresentada no “Morro das 
Antenas”, espaço cedido pela Sane-
par, não acontecerá. Um decreto 
municipal proíbe a aglomeração de 
pessoas em eventos teatrais.

PROGRAMAÇÃO CATÓLICA
A Semana Santa, núcleo central 

do Ano Litúrgico, sofreu impedimen-
tos quanto à participação do povo 
nas celebrações e eventos devido à 
pandemia. O Bispo se mostrou preo-
cupado com os cuidados para com 
a saúde e a vida das pessoas e por 
isso foram alteradas algumas diretri-
zes nestes eventos, fatores inéditos, 
ao menos neste milênio.

Dentro das celebrações de Páscoa 
está o Tríduo Pascal, que começa 
com a Missa “da Ceia do Senhor” na 
Quinta-Feira Santa, que não foi supri-
mida nem adiada.

Pandemia fez igreja mudar a celebração da Semana Santa

Sexta-Feira Santa
Na Sexta-Feira Santa, pela manhã os 
Padres farão a Via Sacra em privado 
que também será transmitida. “O Papa, 
às 13h do Brasil, preside celebração na 
Basílica de São Pedro, vazia de povo. 
Recordem também ao povo que é dia 
de jejum, abstinência de carnes e ora-
ção intensa”, lembra Dom Mamede. Às 
15h, os Padres celebram e transmitam 
a Comemoração da Paixão do Senhor, 
sem o povo e com o mínimo indispen-
sável de ajudantes (que não pertençam 
ao grupo de risco). Será feita a leitura da 
Paixão de Cristo e uma breve pregação. 
O ‘beijo da cruz’, a Via Sacra e a procis-
são do ‘Senhor morto’ serão omitidas. 
O ‘beijo da cruz’ pode se dar num cruci-
fixo da família, nas casas. A Coleta para 
os Lugares Santos será transferida para 
outra data a ser indicada pela CNBB 
e, provavelmente em 14 de setembro 
acontecerá a Exaltação da Santa Cruz.

Sábado de Aleluia

Domingo de Páscoa
Acontece a celebração da Santa 
Missa, com homilia, transmitida, em 
horário conveniente no domingo 
mais importante do Ano Litúrgico. 
Na Oitava da Páscoa, será cele-
brada diariamente a Santa Missa 
com transmissão. “Há muito a ser 
redescoberto na Oitava da Páscoa! 
Aproveitemos a quarentena para 
evangelizar mais e fortalecer a fé e a 
esperança do povo”, pede o bispo.

Dom Mamede aconselha os sacer-
dotes a transmitirem todas as cele-
brações pelas mídias com o mínimo 
possível de auxiliares, desde que não 
pertençam ao “grupo de risco”.

A comunidade cristã será orien-
tada a participar das celebrações em 
suas casas, acompanhando as trans-
missões, que serão feitas “ao vivo”.

No último domingo, o ‘Domingo 
de Ramos’, os padres celebrem em 
privado, sem benção, nem procissão 
de ramos, mas aconteceu a benção.

Para o “gesto concreto de 

solidariedade”, da Campanha da Fra-
ternidade, os fiéis foram convidados a 
fazer a própria oferta em outra ocasião, 
que será designada pela CNBB.

Missa do Crisma será celebrada 
em 4 de agosto, às 09h, na Cate-
dral de Umuarama. Um casal de cada 
Paróquia receberá os Santos Óleos. 
Enquanto isso, os Santos Óleos de 
2019 seguem sendo usados.

BISPO frei Dom Mamede Filho segue recomendações da OMS e celebrações católicas durante Semana Santa serão 
sem público presente

ASSESSORIA

Quinta-Feira Santa
A Missa “da Ceia do Senhor” e da 
instituição da Eucaristia, na Quinta-
-Feira Santa, passado o pôr do sol: 
os Padres celebrarão em privado e 
transmitirão ao povo. A cerimônia 
de Lava-Pés e a adoração eucarís-
tica presencial não acontecerão. O 
próprio Padre, porém, ficará por 
algum tempo após a missa, em ora-
ção diante da Eucaristia, colocada 
no tabernáculo (não no ostensório). A 
adoração será transmitida, com o con-
vite para que o povo a acompanhe em 
suas casas o rico momento de expressar 
a ‘comunhão’ com o Padre em torno 
de Jesus, ‘vigiando com Ele’, como os 
apóstolos no Horto das Oliveiras.

PEÇA Paixão de Cristo, apresentada anualmente no 
“Morro das Antenas” foi cancelada por causa da pandemia

ALEX MIRANDA

Milhões de Testemu-
nhas de Jeová e outras 
pessoas interessadas na 
Bíblia vão se reunir hoje 
(7), para o evento 
religioso mais importante 
do ano, a Celebração 
da morte de Cristo. Por 
causa da pandemia da 
Covid-19, a celebração 
será realizada por meio 
de Videoconferência, 
seguindo as recomen-

dações das autoridades para evitar aglomerações. As Testemunhas de Jeová têm feito 
reuniões semanais por meio de Videoconferência e usarão esse método para realizar a 
celebração da morte de Jesus. Para assistir a celebração e as palestras, basta acessar 
gratuitamente o site jw.org.

Como prescreve a Liturgia, este é 
um dia de penitência, recolhimento 
e preparação para a celebração da 
Vigília Pascal. Durante o dia, podem 
ser feitas orações e reflexões, em 
privado, convidando o povo a acom-
panhar pelas mídias, em suas casas. 
Há muitas possibilidades que podem 
ser exploradas e a própria Liturgia 
das Horas oferece indicações.

Após o pôr do sol, acontece a 
celebração da Vigília Pascal, tam-
bém em privado, com transmissão 
ao vivo. Será omitido o acendimento 

do ‘fogo novo’ e a procissão com o 
círio pascal. Em casa, os fiéis podem 
acender de maneira simples fazendo 
o ‘Anúncio da Páscoa’ (Exsultet), com 
pelo menos três leituras do Antigo 
Testamento, entre as quais a de Ex 
14,15-15,1, com os respectivos Sal-
mos, antes do início da Missa, e com 

o Glória. A benção da água e a liturgia 
batismal estão omitidas da programa-
ção, mas deverá ser feita a renova-
ção das Promessas do Batismo. Dom 
Mamede pede para que os fiéis man-
tenham em casa velas acesas neste 
momento. A liturgia eucarística segue 
normal até o final.
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normal até o final.
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Acidente na PR-323 matou duas pessoas
Patrulheiros rodoviá-

rios de Cruzeiro do Oeste, 
bombeiros e equipe do 
Samu de Umuarama aten-
deram ontem (6) por volta 
da 16h a um violento aci-
dente que envolveu dois 
carros. Duas pessoas 
morreram e outras dicas 
ficaram feridas.

A colisão aconteceu 
na rodovia PR-323, nos 
limites do município de 
Perobal, nas imediações 
do posto de combustíveis 
Cavalo Branco. Os car-
ros envolvidos foram o 
GM Corsa, de cor cinza, 
com placas de Altônia e 
o Vectra prata, de Santa 
Terezinha de Itaipu.

No Corsa estão as 
duas vítimas fatais, um 
homem e uma mulher, 
além de uma passageira 
que ficou ferida e foi reti-
rada das ferragens pelos 
socorristas. Ela foi enca-
minhada para um hospi-
tal em Umuarama pr uma 
ambulância do Samu.

No Vectra estava o 
motorista e outra pessoa. 

Baleado
Um homem de 47 anos 
foi alvo de disparos 
de tiros no domingo 
(05), em Umuarama. 
O caso aconteceu na 
rua Jasmin, no Sete 
Alqueires. Ninguém 
foi preso. De acordo 
com a Polícia Militar, 
o atentado aconteceu 
por volta das 21h45 
e equipes do Pronto 
Atendimento ligaram 
para a central 190 
informando que 
havia um homem 
baleado procurando 
por socorro. No PA os 
policiais conversaram 
com a esposa vítima. 
Ela disse que um 
homem desconhecido 
chegou em frente à 
casa deles, chamou o 
marido pelo nome e 
quando ele foi atender 
recebeu os tiros. O 
caso foi repassado 
para ser investigado 
pela Polícia Civil.

O condutor ficou encar-
cerado no veículo. Os 
bombeiros conseguiram 
retirá-lo, com apoio das 
equipes do Samu.

O homem que estava 
consciente, dizia que 
estava sentindo muita dor.

A Polícia Militar de 
Perobal foi ao local aju-
dando no controle do trá-
fego prestando apoio aos 
patrulheiros rodoviários.

O acidente aconteceu 
durante uma ultrapassa-
gem forçada por um dos 
veículos e o fato será 
analisado por peritos do 
Instituto de Criminalística 

o pela Polícia Rodoviária.
A pista ficou total-

mente interditada e filas 
de veículos só aumenta-
ram nos dois sentidos 
da rodovia enquanto as 
equipes realizavam o 
resgate das vítimas.

Os corpos das vítimas 
fatais foram recolhidos 
e encaminhados ao 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama. 
Todos os feridos foram 
levados ao Hospital 
Nossa Senhora Apare-
cida, em Umuarama.

Um homem de 40 
anos foi preso pela 
Polícia Militar de 
Umuarama após 
ser flagrado com 
cocaína. Em sua 
casa foi apreendida 
mais drogas, além 
de cigarros contra-

bandeados e dinheiro. Um suspeito fugiu de uma abordagem feita ao 
Astra que conduzia, no Jardim Cruzeiro, seguindo pela PR-323, mas 
foi capturado. Ao checar seu celular, os PMs constataram que havia 
um encontro marcado com um suposto traficante. Os policiais foram 
até o local e abordaram o suspeito com 5 porções de cocaína. Os na 
casa do detido foram encontradas mias drogas e 64 pacotes de cigarros 
contrabandeados do Paraguai, além de R$ 1.049 em dinheiro.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

VIOLENTA colisão deixou duas pessoas feridas e tirou a vida de outras duas 
nas proximidades de Perobal

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Você está seguindo o seu plano. Siga 
o entusiasmo de ontem, as coisas 
positivas estão no horizonte. Sua 
distração está crescendo e você está 
encontrando dificuldades para achar 
uma medida de calma. Você precisa 
fazer mais exercício físico.

Ouça as pessoas ao seu redor e esteja 
aberto a sugestões. Evite cometer 
erros. Cuidado para não se deixar ser 
dominado pelos outros e por suas preo-
cupações. Pense antes de se envolver.

G
êm

eo
s Seu bom senso o está guiando na 

direção certa. Alguns chamam isso de 
sorte, seja racional. Descarte certos 
hábitos que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus hábitos 
alimentares.

C
ân

ce
r

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

Este dia vem sob o signo da família e 
dos grupos. Essa é a melhor maneira 
de recarregar as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para os 
outros e tente se comunicar.

Você vai ser eficiente ao resolver seus 
problemas hoje. Você saberá exata-
mente como avançar com firmeza. 
Você vai se sentir mais confortável 
com seu corpo se beber mais água.

Suas alterações em seus padrões de 
trabalho estão trazendo boa sorte. Não 
se segure! Você vai usar menos ener-
gia se preservar momentos de solidão e 
intimidade. Há muita coisa acontecendo 
ao seu redor!

E
sc

o
rp

iã
o Você vai achar fácil dedicar tempo a 

sua família e agora é o momento de 
pensar em detalhes que foram esque-
cidos pelo tempo. Seu corpo precisa 
recarregar suas baterias e seria uma 
boa ideia tomar ar fresco e respirar 
profundamente.

Você vai fazer alguns contatos interes-
santes e novas portas se abrirão. Boas 
e novas amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está cansado.

C
ap

ri
có

rn
io Você não é mais reconhecível. Você está 

confundindo aqueles ao seu redor com 
seu comportamento mais focado. Você 
estará mais aberto aos outros do que o 
normal e isso vai levá-lo à fadiga emocio-
nal. Tente encontrar algum tempo sozinho 
para se centrar em si mesmo.

A
q
u
ár

io

Você achará mais fácil lidar com os 
obstáculos e saberá, em especial, 
como evitar os outros. Você está colo-
cando toda a sua energia em ação 
construtiva. Pense em relaxar sua 
mente para manter o equilíbrio.

Você tem uma maior autoconfiança e 
uma necessidade crescente de trans-
formar seus sonhos em realidade. Você 
está em excelente forma e sabe geren-
ciar seus níveis de energia habilmente, 
sem deixar que isto seja evidente para 
as pessoas que o rodeiam.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019
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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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l REDE GLOBO
Malhação

Roney e Tato visitam Keyla 
e o bebê no hospital. Keyla 
pensa em um nome para o 
filho e pede ajuda às amigas. 
Ellen promete a Dóris que 
não hackeará mais nenhuma 
rede de computadores. Lica 
se revolta contra Edgar. Tato 
enfrenta Aldo e sai de casa. 

Novo mundo 
Joaquim chama por Anna. 
Piatã tenta tranquilizar Anna. 
Elvira descobre que foi enga-
nada por Manoel. Jurema não 

gosta de ver o encantamento 
de Jacira por Joaquim. Ger-
mana tenta se aproximar da 
família real. Thomas se irrita 
com o desprezo de Pedro. 
Anna tenta conversar com 
Elvira, mas Thomas a inter-
rompe. Thomas afirma a 
Sebastião que será nomeado 
ministro. Leopoldina se 
assusta com o compor ta-
mento de Carlota. 

Totalmente demais 
Dorinha sugere que Carolina 
aproveite seu período fértil 
para seduzir Arthur. Cassan-
dra quer mudar o visual e pede 
ajuda a Kátia e Lurdinha. Zé 

Pedro avisa a Germano que 
fornecedores estão sondando 
sobre a postura da Bastille 
em relação à poluição do Rio 
Tamanduá. Marcão acusa 
Fabinho de estar investindo 
em Leila e termina o namoro 
com ela. Lili incentiva Fabinho 
a criar um projeto ambiental 
para reduzir a poluição. Jona-
tas diz a Rosângela que viu 
Florisval com uma mulher. 
Rosângela expulsa Florisval de 
casa. Jonatas leva Eliza para 
conhecer sua família. 

Fina Estampa 
Antenor liga para Patrícia, 
que o destrata. Teodora 
conversa com Wallace sobre 
o prêmio que ele receberá 
com a luta. Carolina e Vilma 
pensam em fazer um per fil 
de Letícia em um site de 
relacionamento. Rafael e 
Amália têm sua primeira 
noite de amor. Griselda 
repreende Guaracy ao vê-lo 
no Le Velmont. Severino e 
Renê elogiam o trabalho de 
Griselda. 
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3/cpu. 4/riba. 6/mitose — siriri. 7/apático — carocha. 19/insumos hospitalares.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Aciu com sua linha de frente -, Anita Dias e Valmira Pugas em evento 
no Mister Chopp

Aline Ruge, Mariana Jardim, Cátia Sari e Camila Dallantonia no Happy Hour 
do Conselho da Mulher, em 9 de março

FOTOS: PORTAL CIDADE

Preocupe-se mais 
com o seu cará-
ter do que com 
sua reputação, 

porque o caráter 
é o que você é, 
e a reputação é 
o que os outros 
pensam de você.  
(John Wooden)  

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemo-
ram aniversário hoje  -,olange 

Giovaninni, Marcos navarro,  Kelly 
Amaral, Luiza Salvador,  Heiji Teoi, 
Mar Sakashita, Guilherme Druciak 
de Castro, José Ramos Domingos e 
Luiz Renato Ribeiro Azevedo.  Da 

coluna: felicidades! 

Vaivém
Estado, prefeitura e entidades ainda muito 

preocupadas com o vaivém de pessoas pelas 
ruas. O comércio está aberto, é uma semana 
atípica com feriado e as pessoas ainda  não 
respeitam muito o pedido de “stay home”. 
Muitos caminhando, conversando  e um 

pouco desatentos. O feriarão talvez impeça 
muitos de saírem. Viajar: nem pensar!
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Chevrolet Onix Plus é o carro 
mais econômico do Brasil!

INMETRO DIVULGA TABELA 2020 DE ETIQUETAGEM VEICULAR COM 
ONIX PLUS SENDO O MAIS EFICIENTES DO MERCADO

Todos os anos o Inmetro revela uma tabela com o rendimento energético dos car-
ros vendidos no Brasil, informando quantos km/litro cada um faz de acordo com o 

instituto. A atualização com os modelos 2020 acaba de ser revelada e mostra que o 
Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do país . Isso mesmo, com os dados em 
mãos, destacamos o ONIX PLUS como o carro que menos gasta combustível. Um cri-
tério  adotamo  pelo Inmetro é que um modelo só pode aparecer novamente na lista 
caso ele troque de motor ou transmissão, descartando versões com a mesma mecâni-
ca. O Inmetro considerou apenas modelos 2020. A General Motors conseguiu colocar o 
Chevrolet Onix Plus no topo da lista dos carros a combustão mais econômicos. O sedã 
alcançou um consumo energético de 1,34 MJ/km quando equipado com o motor 1.0 
aspirado de 82 cv e 10,6 kgfm, oferecido somente com câmbio manual de 6 marchas. 
Isso significa que ele faz até 17,7 km/litro, no ciclo rodoviário e com gasolina. Ele 

superou a versão hatch por conta de sua aerodinâmica.

Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

NA LISTA
A versão hatch do Onix 

também aparece na 
lista e tem números de 
destaque - já que é uma 
diferença causada apenas 
pela aerodinâmica mais 
favorável do sedã. Assim 

como no caso do Onix 
Plus, a configuração me-
lhor classificada é a 1.0 
aspirada de 82 cv, que 
tem um consumo médio 
de 1,40 MJ/km e faz até 

16,7 km/litro (exatos 
1 km/litro menos que 

o sedã). Chevrolet Onix 
merece aplausos. 
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COBALT 1.4 LTZ ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..................................13/14 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 48.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ...................17/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT, COURO, TS ........... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...................................14/14 ..............PRATA .........................COMPELTO, 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
FORD KA 1.0 SE ..............................................19/20 ..............PRETO ........................COMPLETO .............................................. R$ 41.900,00
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

Para os profissionais que buscam alavancar a 
carreira e se destacar no competitivo mercado 
de trabalho, a Universidade Paranaense está 

ofertando mais de cem cursos na sua campanha 
de pós-graduação 2020. As especializações são na 
modalidade lato sensu, distribuídas em todas as 

áreas do conhecimento. As inscrições estão abertas. 
Somente em Umuarama (Unidade-Sede) 

são 31 cursos, entre eles, o de ‘Engenharia de 
Segurança do Trabalho’. Uma das finalidades da 
especialização é qualificar o pós-graduando para 

atuar na segurança e higiene do trabalho, conforme 
recomendam as normas regulamentares do 

Ministério do Trabalho e outras organizações.
Dirigida aos graduados em Engenharias, 

Arquitetura e Urbanismo e Agronomia, também 
visa propiciar conhecimentos sobre como avaliar e 
controlar os riscos à integridade física e psicológica 

dos trabalhadores em suas atividades laborais, 
identificando agentes que possam agredir os 

ambientes de trabalho. 
Com professores altamente qualificados, as aulas 
serão em regime quinzenal. Na grade curricular, 

disciplinas voltadas a atender as expectativas 
dos pós-graduandos e as exigências do 

mercado de trabalho. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

WALACE DIEGO FABRIN CABRAL 
pessoa fisica de direitos privados, 
inscrita no CPF: 055.910.349-26 esta-
belecida na Avenida rolandia, nº 3590 
– Zona II, CEP 87502-170 na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, com 
cadastro municipal nº 39041 comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Transporte restrito
Embora o comércio tenha retomado 
suas atividades ontem (6) há horários 
que têm restrição na circulação de 
pessoas em Umuarama. Nesse sen-
tido o transporte público também 
segue o novo decreto da prefeitura 
e operará até às 21h. A medida é um 
esforço para evitar a propagação do 
coronavírus na cidade. Os ônibus cir-
culam normalmente a partir das 6h, 
de acordo com a Viação Umuarama. 
O decreto municipal determina que 
o transporte local e intermunicipal 
de passageiros, individual o coletivo 
pela via terrestre, incluindo o trans-
porte por aplicativo está permitido, 
mas deverá seguir algumas restri-
ções. Entre elas o número de passa-
geiros no veículo.

Feiras proibidas
O decreto municipal da prefeitura de 
Umuarama mantém a proibição das 
feiras nos espaços públicos e priva-
dos. Os restaurantes, lanchonetes, 
bares, carrinhos de lanche, sorve-
terias, conveniências e qualquer 
outro estabelecimento que forneça 
gênero alimentício pronto para a 
ingestão ou bebida, poderá comer-
cializar os seus produtos desde que 
não permita o consumo deles em seu 
estabelecimento ou nas imediações. 
Já entre 21h e 5h vigorará o toque 
de recolher. O decreto diz que “Todo 
indivíduo dentro do território do 
Município de Umuarama deverá se 
sujeitar ao Toque de Recolher, pelo 
que deverá respeitar a proibição de 
livre circulação, devendo permanecer 
obrigatoriamente em seu domicílio 
a partir das 21 (vinte e uma) horas 
até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, 
durante toda semana”
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Thaisa Moreno doa camisa para 
leilão em combate ao Covid-19

A jogadora de futebol Thaisa 
Moreno postou em suas redes 
sociais que doou uma camisa para 
ser leiloada. O dinheiro, conforme 
a publicação, será revertido para 
instituições que atuam no combate 
à pandemia da Covid-19.

O leilão será feito pela ‘Football for 
a cause’, em parceria com o canal 
Wamo. As instituições beneficiadas 
estão, sobretudo, nas periferias do Bra-
sil. “Estou em casa, mas não de mãos 
atadas!”, disse a jogadora no post.

“Fala pessoal, para ajudar no 
combate ao Covid-19 e arrecadar fun-
dos para ajudar quem mais precisa, 
estou doando minha camisa que será 
leiloada pelo pessoal da @footballfo-
racause em parceria com o @canal-
wamo. Todo lucro será repassado 
para instituições que estão na luta 
para diminuir o impacto dessa pande-
mia nas periferias do Brasil. Estou em 
casa, mas não de mãos atadas!”.

Thaisa, que começou a carreira 
em Umuarama, aproveitou para 
desafiar a “rainha Marta”, a joga-
dora Daiane Medeiros e o ex-jogador 
e comentarista Amoroso a fazer o 
mesmo. Marta já fez sua doação e 
convidou mais jogadoras.

“Desafio a Rainha @martav-
silva10, o Rei do Morumbi @
amoroso e a craque @daianeme-
deiros_70 a entrarem nessa cam-
panha e nos ajudar a transformar 
o futebol em ferramenta de trans-
formação social!”, desafia a atleta.

O atacante Neymar Jr. que tem 136 milhões de seguidores no Instagram, e uma das 
faces mais conhecidas em todo o planeta, sendo o atleta mais caro da história do esporte, 
não está impedido de sofrer. Segundo ele mesmo cita. “Não tem nada pior para o joga-
dor profissional de futebol do que lesões. Eu sofri muito com isso, me questionei muito, 
cheguei a duvidar de mim mesmo. Metade do sucesso de um atleta está na sua cabeça. 
Se está tudo bem, o jogo flui naturalmente”, afirmou Neymar, em entrevista concedida a 
Vogue Arabia, mostrando mais maturidade ao fazer uma releitura de si mesmo.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ATLETA desafiou colegas que entraram na jogada 
e também fizeram suas doações
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