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UMUARAMA

Sancionada lei que 
repassa R$ 37 milhões 
da Alep para combate à 
covid-19 
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Estado de calamidade pública 
é decretado em Umuarama

Foi ratificada a declaração de situação de emergência em Umuarama, com o decreto 
de estado de calamidade pública no Município. A justificativa apresentada pelo Poder 
Executivo são os problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrenta-
mento da pandemia decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, que já 
matou 15 pessoas no Paraná. O documento será enviado à Assembleia Legislativa 

para ser analisado e discutido pelos deputados do Estado. l Pág. 5

Boca de 
fumo

Grupo Rotam da Polícia Militar de 
Umuarama descobriu uma boca de 
fumo na Avenida Goiânia na tarde 

de ontem. No local, dois casais 
foram presos em flagrante quando 

preparavam pedras de crack para 
serem comercializadas. Os policiais 

suspeitam que a droga seria vendida 
nas imediações da Estação Rodoviária.

Vai para sanção no 
PR projeto de auxílio 
aos economicamente 
vulneráveis 

Polícia Rodoviária 
apreende maconha 
em perseguição pela 
rodovia PR-323

ALEX MIRANDA
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Denunciado
A Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente do 
Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), pelos crimes 
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a 
Odebrecht. Citado na delação da empreiteira, o parlamentar 
é acusado de receber propina de R$ 1,8 milhão em espécie 
para atuar a favor dos interesses da companhia. O destino do 
‘dinheiro de corrupção’ foi o ‘bolso’ do deputado, segundo a 
PGR. Paulinho teria cobrado e recebido ‘vantagens indevidas’ 
em quatro ocasiões ao longo de 2014, - em troca, teria agido 
para dissuadir movimentos grevistas e apoiado a participação 
privada no setor de saneamento básico, área de interesse 
da Odebrecht Ambiental. Paulinho informou que todas as 
contribuições recebidas da Odebrecht “pelo partido foram 
regularmente declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral”. 

Dia do ‘Fico’
OAB reagiu à ameaça de perda 
do cargo do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, e 
reforçou ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) em que 
pede que a Corte obrigue o 
presidente Jair Bolsonaro a 
seguir orientações da OMS. Na 
segunda (6), à noite Mandetta 
disse que fica no cargo. Outros 
ministros do governo e os 
presidentes do Senado, da 
Câmara e do STF teriam agido 
nos bastidores para impedir 
sua demissão.

Troca na pasta
Em petição, apresentada à 
tarde de segunda (6) ao STF, 
“a urgência para a concessão 
da medida cautelar se revela 
mais nítida diante de notícias 
que circularam na imprensa, 
de que o Presidente planejara 
a imediata exoneração do 
atual Ministro da Saúde, para 
nomear para a pasta possível 
titular que já manifestou 
críticas quanto às medidas de 
isolamento social”. A entidade 
se referia ao ministro da Casa 
Civil, Osmar Terra.

Obrigar o Executivo
Na ação, a OAB quer que o STF obrigue Bolsonaro a seguir 
medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). A entidade também requer à Corte que determine 
ao Planalto que respeite determinações de governadores e 
prefeitos quanto a aglomerações e não interfira na atividade 
de técnicos da pasta da Saúde. O ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, determinou que Bolsonaro apresentasse explicações 
se o governo tem seguido as orientações da OMS.

 

Ações de acordo
A nova peça da OAB é uma resposta a um parecer apresentado 
pela Advocacia-Geral da União (AGU) após a decisão do ministro 
do STF, Alexandre de Moraes. No documento, a AGU afirma que 
todos os “atos passíveis de controle de constitucionalidade” de 
Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus estão de acordo 
com “as políticas adotadas no mundo e com as recomendações 
científicas, sanitárias e epidemiológicas”. O órgão diz ainda que as 
medidas adotadas pelo presidente “visam garantir as orientações 
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde” e, 
além disso, o “isolamento social necessário para evitar a rápida 
disseminação do novo coronavírus”. A OAB rebateu: “a realidade 
é que o Presidente da República pratica, de forma deliberada, 
uma conduta disruptiva, que cria conflitos e cisões dentro do 
próprio governo, ao contrariar orientações oficiais, desautorizar e 
constranger ministros e propagar informações falsas” , diz a OAB.
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Cerca de 600 mil trabalhadores se 
cadastraram para receber auxílio
Cerca de 600 mil trabalhado-

res informais se cadastram, ape-
nas durante a manhã de ontem (7), 
para receber o auxílio emergencial 
anunciado na semana passada pelo 
governo federal. O número de acessos 
cresceu rapidamente durante o anún-
cio do lançamento do aplicativo, feito 
em rede nacional, pelo ministro Onix 
Lorenzony e pelo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guimarães.

A previsão do governo é que entre 
15 milhões e 20 milhões de traba-
lhadores informais façam o cadastro 
para receber o benefício. 

O site e o aplicativo para fazer o 
cadastramento já estão disponíveis. As 
pessoas que não estavam no Cadastro 
Único até 20/03, mas que têm direito 
ao auxílio, poderão se cadastrar tam-
bém pelo aplicativo CAIXA|Auxílio Emer-
gencial. A Caixa disponibilizou ainda a 
central 111 para tirar dúvidas sobre 
como fazer o cadastramento.

Após essa etapa, a expectativa do 
ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
é de que em quatro ou cinco dias úteis 
o benefício venha a ser liberado.

O aplicativo pode ser baixado gra-
tuitamente. De acordo com o minis-
tro, houve um acordo com empresas 
de telefonia para que mesmo as pes-
soas sem crédito no celular possam 
baixar o aplicativo.

AUXILIO EMERGENCIAL
Na última quinta-feira (2), foi publi-

cada a lei que prevê o pagamento 

Boletim recente
De acordo com o último boletim 
sobre a situação da pandemia no 
país, divulgado na segunda-feira 
(6) pelo governo, o Brasil chegou 
a 553 mortes, com um aumento 
de 13% em relação ao dia ante-
rior (486). O número de casos 
da infecção subiu para 12.056, 
com um crescimento de 8% em 
relação a domingo, quando o 
balanço do Ministério da Saúde 
marcou 11.130. A taxa de letali-
dade do país ficou em 4,4%.

de uma renda básica emergencial 
no valor R$ 600 a trabalhadores 
informais, autônomos e sem renda 
fixa, durante a crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. O 
texto foi sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro com três vetos, mas 
nenhum altera o valor ou os critérios 
para participação no programa.

O pagamento do benefício será 
feito ao longo de três meses (três 
parcelas), com operacionalização final 
pelas redes dos bancos públicos fede-
rais: Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil (BB), Banco da Amazônia 
(Basa) e Banco do Nordeste (BNB), 
além de casas lotéricas, após o cruza-
mento de dados para definir quem tem 
direito ao benefício. O recebimento 
do auxílio emergencial está limitado a 
dois membros da mesma família.

APLICATIVO DISPONÍVEL
Foi disponibilizado desde as 9h 

de ontem (7), o aplicativo da Caixa 
Econômica Federal que pode ser 
baixado por trabalhadores informais 

não inscritos em programas sociais. 
O auxílio de R$ 600 pode chegar a 
R$ 1,2 mil para mães solteiras.

A Caixa também lançou uma página 
na internet e uma central de atendi-
mento telefônico para a retirada de 
dúvidas e a realização do cadastro. 

MINISTRO Onyx Lorenzoni anunciou ontem o 
lançamento do aplicativo e dos detalhes do benefício

DIVULGAÇÃO

O deputado estadual 
Requião Filho (MDB) 
protocolou na Alep 
requerimento pedindo 
a retirada da Substitui-
ção Tributária para este 
período da pandemia de 
coronavírus. A medida 
inclui todos os produ-
tos comercializados no 
Estado, exceto refrigeran-
tes produzidos fora do 
Paraná, bebidas alcoólicas 
e cigarros. Para o Requião 
Filho, a diminuição da 
renda da população e o 
alto preço dos produtos 
exige uma medida urgente 

para não causar ainda mais desempregos. “A ST faz com que se aumente o preço final 
do produto e diminui a competitividade. O projeto auxiliará o empresariado local a 
amenizar as consequências da crise econômica”, justifica o parlamentar.

ORLANDO KISSNER/ALEP
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R$ 37 milhões 
para a Saúde

A lei complementar que 
a autoriza a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
a transferir R$ 37,7 milhões 
para reforçar as medidas de 
enfrentamento do coronaví-
rus no estado foi sancio-
nada pelo governador Rati-
nho Jr ontem (07).

O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), destacou que o 
Legislativo deixará de exe-
cutar projetos de moderni-
zação para dar o exemplo 
para todo o País. “É uma 
demonstração de grandeza 
da Assembleia e um orgu-
lho. No Paraná damos o 
exemplo, principalmente 
agora nessa crise causada 
pela pandemia que afeta a 
todos. Não seria justo que 
a Assembleia não desse 
essa contribuição”.

Para o primeiro secretá-
rio, Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), o conjunto de ações 
adotadas pelo Paraná traz 
a esperança de que a crise 
será superada. “Meu pen-
samento pessoal e como 
primeiro secretário da 
Assembleia é de que nesse 
momento de crise temos 
um ótimo líder, com capa-
cidade de decisão e inova-
ção. Eu penso que sairemos 
melhores do que entramos 
nessa crise e será um 
grande aprendizado”.

O governador Ratinho 
Jr enalteceu a atuação dos 
deputados para que todas 
as medidas necessárias 
durante a pandemia pos-
sam ser aprovadas rapida-
mente. “A Alep tem sido 
extremamente importante 
no combate a essa pan-
demia do coronavírus. Já 
é importante no dia a dia, 
mas nesse combate ao 
coronavírus a Assembleia 
tem tido uma agilidade na 
colaboração com o Governo 
do Estado, nesse prazo que 
nós temos que geralmente 
são prazos curtos. No dia 
a dia são tomadas de deci-
sões diárias que o Governo 
tem que fazer. São leis 
emergenciais que o Estado 
tem que aprovar junto a 
Assembleia. E todos os par-
lamentares, em especial os 
parlamentares da base de 
apoio, têm sido colaborati-
vos no sentido de agilizar”.

Em nome dos paranaen-
ses, o governador agrade-
ceu o apoio da Assembleia. 
“Aqui o nosso agradeci-
mento em nome do povo 
do Paraná pelo trabalho 
fantástico que a Assem-
bleia tem feito. É um poder 
que tem sido solidário 
com o Governo do Estado 
e tem ajudado inclusive 
passando recursos para 
combater o coronavírus”.

RECURSOS para modernização da Assembleia foram destinados à Saúde no 
combate ao coronavírus

GERALDO BUBNIAK/AEN

Suspensão
As igrejas evangélicas, através 
do deputado Gilson de Souza 
(PSC), pediram ao governador 
Ratinho Junior que articule 
com os proprietários de 
imóveis que suspendam a 
cobrança dos aluguéis dos 
templos alugados.

Autônomos
A bancada evangélica na 
Câmara dos Deputados entrou 
com projeto de lei para incluir 
os pastores no benefício de 
R$ 600 que o governo federal 
vai dar aos vulneráveis. 
“Tem pastor passando fome, 
necessidades”.

Bug no site
O site do Ministério da 
Cidadania travou pela grande 
demanda ao cadastro às 
pessoas que pretendem 
receber os R$ 600 do voucher-
corona, benefício que será 
dado pelo governo federal.

Voucher
O voucher deve atender de 
15 milhões a 20 milhões 
de trabalhadores informais 
não inscritos em programas 
sociais. O aplicativo Caixa 
Auxílio Emergencial permitirá 
o cadastramento para 
receberem a renda básica 
emergencial. O auxílio - de 
R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para 
mães solteiras - será pago 
por pelo menos três meses 
para compensar a perda 
de renda decorrente da 
pandemia de coronavírus.

Dá para entender?
Os laticínios já avisaram os 
produtores que vão impor 
um desconto de R$ 0,20 no 
litro de leite, enquanto nos 
mercados o produto vital só 
sobe de preço.

Retomada Segura
Com participação de Exército, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal, Defesa 

Civil e Território Cidadão, 
Cascavel iniciou a Operação 
Retomada Segura. O objetivo 
é garantir o cumprimento 
do novo decreto sobre a 
reabertura gradativa do 
comércio, além dos cuidados 
sanitários a serem adotados 
por empresas e população. O 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) acompanhou o início 
dos trabalhos e disse que o 
problema não é trabalhar, mas 
como trabalhar. 

Sem corte
A Copel suspendeu os cortes 
de energia para todas as 
residências e as unidades 
essenciais de saúde pelos 
próximos três meses no 
Paraná. Atualmente, a 
empresa conta com 4,7 
milhões de unidades 
consumidoras no estado - 3,8 
milhões são residenciais. 

Evolução
O Ministério da Saúde 
apresentou um comparativo 
que mostra a evolução do 
coronavírus no Brasil. “Levamos 
17 dias para atingir 100 casos, 
sete dias para atingir 1.000 
casos e 14 dias para atingir 
10.000 casos confirmados”, 
disse o secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson 
Oliveira. No mundo, o Brasil 
está em 15º no número de 
confirmados. Em relação às 
mortes, o País já é o 13°.

Negociações
A Febraban informou 
que clientes bancários já 
fizeram mais de 2 milhões 
de pedidos de prorrogação 
de empréstimos e 
financiamentos. Segundo 
a Febraban, quem mais 
processou pedidos foi a 
Caixa, com 1 milhão de 
negociações de contratos 
habitacionais. O Bradesco 
recebeu 635 mil pedidos, 
Banco do Brasil outros 200 
mil, o Itaú recebeu 302,3 mil 
e o Santander, 80,9 mil.
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Estado de Calamidade Pública 
é decretado em Umuarama

Através do decreto de número 
084/2020, publicado ontem (7) em 
Diário Oficial, o prefeito Celso Pozzobom 
e o secretário Municipal de Administra-
ção, Vicente Afonso Gasparini ratificam 
a declaração de situação de emergên-
cia. O documento declara Estado de 
Calamidade Pública no Município de 
Umuarama. A justificativa apresentada 
no texto aponta que a ratificação acon-
tece em virtude dos problemas de saúde 
pública e econômicos gerados pelo 
enfrentamento da pandemia decorrente 
do Novo Coronavírus (Covid-19).

BASES
A determinação foi também 

baseada na Declaração da Organi-
zação Mundial de Saúde, de 30 de 
janeiro de 2020, de que o surto do 
Covid-19 constitui Emergência em 
Saúde Pública de Importância Inter-
nacional (ESPII), considera a classi-
ficação de pandemia de Covid-19 da 
OMS, instituída em 11 de março de 
2020 e que dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do Coronavírus.

Alguns decretos federais também 
foram estabelecidos como base para 
o decreto de calamidade pública.

O decreto especifica ainda que no 
Município de Umuarama foram confir-
mados dois casos de infecção pelo 
Covid-19, não ressaltou que ambos 
já foram considerados curados, mas 
lembrou que na cidade foi registrado 
um caso de transmissão comunitária 
em 30 de março deste ano.

Outras bases para o decreto 
foram pareceres verbais fornecidos 
pelo Centro de Operações de Enfren-
tamento do Novo Coronavírus (COE), 
constituído também através de 
decreto municipal em 31 de março.

Ficou mantida a Situação de Emer-
gência em Umuarama reconhecida 
pelo Decreto Municipal n° 63/2020, 
para todos os fins de direito, citado 
no artigo 1º e no 2º, declara o Estado 
de Calamidade Pública, também para 
os fins de direito.

Quando é calamidade?
Segundo a ONG politize.com.br, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que 

tem como missão a formação de nova geração de cidadãos conscientes e comprometi-
dos com a democracia, o Estado de Calamidade Pública é decretado por governantes em 

situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) 
e que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida dessa população. É 
preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade, 

entre eles danos humanos, materiais ou ambientais e no Brasil, essa é uma prerrogativa 
reservada para as esferas estadual e municipal.

VAI À ASSEMBLEIA
Finalmente, o Poder Executivo soli-

cita então, por meio de ofício que o 
documento seja enviado à Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná, par que 
se oficialize o reconhecimento do Estado 
de Calamidade Pública em Umuarama.

Se o documento for votado e apro-
vado pelos deputados estaduais do 
Paraná, o Município poderá agir com 
força de toque de recolher, como 
havia sido decretado no estado de 
emergência.

MONITORAMENTO
O Ministério Público está acompa-

nhando os decretos municipais pois, 
somente a instalação de Estado de Emer-
gência no Município não oferece força para 
a instalação de toque de recolher.

Em Umuarama no decreto baixado 
pelo Executivo que regulamentava 
a reaber tura de estabelecimentos 
comerciais na cidade, criava também 
o toque de recolher à partir das 21h e 
liberação para a saída às ruas às 5h.

O entendimento do Ministério Público 

é de que esse formato de decreto é 
inconstitucional, sendo que tal medida 
(toque de recolher) pode ser utilizada 
somente em Estado de Sítio, Situações 
de Guerra ou quando for decretado o 
Estado de Calamidade Pública. 

O artigo 5 da Constituição Federal 
dá direito ao cidadão brasileiro da “livre 
locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pes-
soa, nos termos da lei, nele entrar, per-
manecer ou dele sair com seus bens”.

ESTADO VIZINHO
Em Santa Catarina, o MP está 

orientando as prefeituras para que 
regulamentem, via decreto, o iso-
lamento social através de quaren-
tena, instrumento utilizado baseado 
em fundamentação científica e jus-
tificado em evidências técnicas, 
baseado em fatos concretos e em 
análises sobre as informações estra-
tégicas em saúde, que pode incluir 
restrição de uso de cer tos espaços 
públicos, fundada em razões explici-
tadas pela autoridade sanitária.

DOCUMENTO foi enviado aos deputados estaduais e município aguarda aval da Assembleia Legislativa

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Auxílio aos vulneráveis segue 
para sanção do governo no PR

A proposta do Governo do Estado 
que visa atender os paranaenses eco-
nomicamente vulneráveis atingidos 
pela pandemia do novo coronavírus 
foi aprovada pelos deputados ontem 
(7), na Assembleia Legislativa do 
Paraná. Agora, o projeto segue para 
sanção governamental. De acordo com 
o Executivo, a proposta atende emer-
gencialmente famílias em estágio de 
vulnerabilidade social com alimentos 
da cesta básica, bem como a aquisi-
ção de produtos, procurando manter a 
cadeia de abastecimento básica.

O texto autoriza a concessão de auxí-
lio emergencial mensal no valor de R$ 
50,00, a ser pago pelo prazo de três 
meses. Os recursos são do Fundo Esta-
dual de Combate à Pobreza e devem 
atender até 1,5 milhão de famílias.

De acordo com o texto, os valores 
mensais repassados pelo Governo às 
famílias serão de no mínimo de R$ 
50 milhões de reais, podendo chegar 
até o montante de R$ 65 milhões. 
“Claro que queríamos dar mais, 
mas esses valores são fruto de um 
estudo técnico e financeiro minu-
cioso que vão ajudar os paranaenses 
mais necessitados durante essa pan-
demia”, afirmou o deputado Hussein 
Bakri (PSD), líder do Governo.

Mães adolescentes
Uma das emendas aprovadas, apresen-
tada inicialmente pelo deputado Pro-
fessor Lemos (PT), líder da oposição, e 
que foi alterada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça pelo relator, deputado 
Tiago Amaral (PSB), também determina 
que os beneficiários sejam pagos 
somente aos maiores de 18 anos de 
idade, ressalvando apenas os casos de 
mães adolescentes. A alteração ainda 
determina que “a pessoa provedora de 
família monoparental poderá requerer 
o recebimento de duas cotas do auxílio 
emergencial, independente do sexo. As 
prefeituras serão as responsáveis pela 
distribuição desses vouchers, que serão 
entregues por meio dos Centros de 
Referência da Assistência Social – CRAS.

VOUCHERS
O auxílio será distribuído por meio 

de vouchers às pessoas que se auto 
declararem vulnerabilizadas ou sem 
renda. De acordo com a emenda 
apresentada pelo deputado Hussein 
Bakri (PSD), líder do Governo na Casa, 
serão consideradas economicamente 
vulnerabilizadas cidadãos maiores de 

18 anos, que não sejam titulares de 
benefício previdenciário; beneficiários 
do seguro-desemprego ou de programa 
de transferência de renda federal ou 
estadual, ressalvando-se o Bolsa-Famí-
lia; e que tenham renda familiar mensal 
per capita não superior a meio salário 
mínimo ou renda familiar mensal total 
não excedente a três salários mínimos.

O texto autoriza a concessão de auxílio emergencial a ser pago pelo prazo de três meses

DÁLIE FELBERG/ALEP

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 1,64 1,75 7,01

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
7/3 a 7/4 0,5000 0,2446 0,0000
8/3 a 8/4 0,5000 0,2446 0,0000
9/3 a 9/4 0,5000 0,2446 0,0000
10/3 a 10/4 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,99% 16,40 
Vale ON +1,51% 43,78 
ItauUnibanco PN +3,70% 23,00 
Bradesco PN +3,76% 21,82 
Viavarejo ON +1,38% 4,42 
Yduqs ON +19,32% 26,50

IBOVESPA: +3,08% 76.358 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0781 1,0682 1,0681
IGP-DI (FGV) 1,0772 1,0640 1,0701
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,99
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 65,07

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,2% 5,2270 5,2280 +0,7%
PTAX  (BC) -0,5% 5,2211 5,2217 +0,4%
PARALELO -1,3% 4,2000 5,4400 +0,6%
TURISMO -1,3% 4,2000 5,4200 +0,6%
EURO +0,2% 5,6826 5,6849 -0,7%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAR)1.608,06 0,29 0,91 5,35
Oeste (MAR) 1.618,12 0,22 0,71 5,71

DÓLAR 07/04

Iene R$ 0,0479
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1243,01 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/04

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 07/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 93,50 0,5% 10,0%
SOJA Paranaguá 100,50 0,5% 8,6%
MILHO Cascavel 48,50 -1,0% 7,8%

SOJA 854,75 -0,75 -4,1%
FARELO 293,80 -3,20 -3,7%
MILHO 331,50 3,75 -11,8%
TRIGO 549,25 -6,50 6,5%

SOJA 86,86 0,5% 3,7%
MILHO 42,55 0,2% 1,5%
TRIGO 57,66 0,4% 9,1%
BOI GORDO 184,89 0,0% -1,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/04 PR DIA 30d.

Em 07/04 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Recurso à
Uopeccan

A Justiça Federal no 
Paraná deferiu no início 
da semana, um pedido 
do Ministério Público 
Federal que determina a 
destinação de recursos 
no valor de R$ 10 mil a 
um hospital de Umua-
rama, referência no com-
bate à disseminação do 
coronavírus.

Segundo o Ministé-
rio Público Federal, tra-
ta-se de um acordo de 
colaboração e os recur-
sos serão repassados 
ao Hospital do Câncer 
Uopeccan de Umuarama.

O hospital, com sede 
em Cascavel e filial em 
Umuarama é referência 
para o combate do novo 
coronavírus na região 
noroeste do Paraná.

A iniciativa do MPF em 
Umuarama, de acompa-
nhar e analisar inquéritos 
policiais para destinação 
de valores a hospitais de 
referência no combate à 
pandemia via acordos de 
não persecução penal, 
corrobora com a reco-
mendação de número 
62/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

O conselho oficial-
mente recomenda aos 
Tribunais e magistrados 
a adoção de medidas pre-
ventivas à propagação da 
infecção pelo novo coro-
navírus no âmbito dos 
sistemas de justiça penal 
e socioeducativo.

As bases do docu-
mento foram, entre outras, 

a declaração pública de 
situação de pandemia 
em relação à doença pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e a Decla-
ração de Emergência 
em Saúde Pública de 
Impor tância Interna-
cional da Organização 
Mundial da Saúde.

Os tribunais e magis-
trados também foram 
recomendados a adotar 
medidas preventivas à 
propagação da infecção 
pelo novo coronavírus 
nos presídios e cadeia e 
sistema socioeducativo, 
com a finalidade de pro-
teger a vida e a saúde 
das pessoas privadas de 
liberdade, dos magistra-
dos, e de todos os servi-
dores e agentes públicos 
que integram o sistema 
de justiça penal, prisional 
e socioeducativo

Esta foi a quarta desti-
nação de recursos finan-
ceiros acompanhada pelo 
MPF a hospitais de refe-
rência no Paraná.

Em uma delas, três 
hospitais do Paraná 
receberam juntos mais 
de R$ 450 mil; noutra, 
mais R$ 1,4 milhões 
foram destinados a 
hospitais de referência 
do Paraná, além da acei-
tação de um pedido do 
Ministério Público Fede-
ral pela Justiça Federal, 
da destinação de recur-
sos referentes a R$ 1 
milhão para o combate 
ao coronavírus.

Farmácia$
Um dos mais movimentados 
comércios destes tempos de 
pandemia - entre os raros setores 
liberados para abrir portas -, as 
drogarias devem faturar alto 
neste semestre. A Associação 
Brasileira de Redes de Farmácias 
e Drogarias, com 26 grandes 
redes afiliadas, fecha dia 26 de 
abril os dados de março. Nunca 
se viu tanto movimento nas 
farmácias para procura de todo 
tipo de medicamento, além, 
claro, de máscaras e álcool em 
gel. Segundo dados repassados à 
Coluna, as cerca de 8 mil lojas das 
afiliadas faturaram R$ 53,4 bilhões 
em 2019, alta de 11,14% em 
relação a 2018 (R$ 48,1 bilhões). 
O indicativo de que as vendas 
podem crescer é de que a rede 
faturou R$ 2 bilhões a mais ano 
passado com vendas de produtos 
que não são medicamentos, como 
itens de higiene - o que é mais 
procurado agora.

Do caixa
As associadas registram histórico 
de leve queda nas vendas desde 
dezembro, quando faturaram 
R$ 4,91 bilhões. Janeiro teve R$ 
4,57 bi em vendas, e, fevereiro, 
R$ 4,42 bi.

Filão
O Brasil tem cerca de 80 mil 
farmácias. É um filão. As 
associadas da Abrafarma, 
embora reprentem 10% disso, 
faturam 44% do que gira nesse 
setor.

Turma do balcão
As farmácias da Abrafarma têm 
131.661 funcionários; 24.540 
deles são farmacêuticos. Estão em 
827 cidades de 26 estados e DF, e 
atendem a 70% da população.

Toma aqui...
É inegável que há um esforço 
do governo federal em atender 
os brasileiros de baixa renda 
nessa crise. Mas continua 
a bateção de cabeça entre 
instituições. Na coletiva de 
ontem no Palácio, o ministro 
Onyx Lorenzoni (Cidadania) 
garantiu que os bancos vão 
proteger de saldo devedor e 
eventuais débitos automáticos 

dos R$ 600 do voucher. Quinze 
minutos depois, uma cidadã 
de Brasília fez seu cadastro e 
leu o contrário.

... e mãos ao alto
No cadastro pelo site da Caixa, a 
cidadã viu o recado: “Lembre-se: 
Caso exista saldo negativo ou 
débito programado nesta conta, 
o lançamento do auxílio pode 
ser utilizado para quitação”. Está 
bem claro, justo na página de 
cadastro. O ministro garantiu, 
para todos, que há acordo com a 
Febraban para proteger o cidadão 
de descontos.

Vossas Excelências
Ainda gera burburinho entre 
deputados da Alerj a cena 
flagrada na videoconferência 
de uma votação on-line há dias. 
Um homem passou só de cueca 
(branca, citam a cor) atrás de 
um respeitado deputado, que 
falava de seu home office.

Tá difícil
Não tá fácil para ninguém. Um 
jovem empresário herdeiro de 
um grupo tenta vender uma 
concessão da TV Globo no 
interior por R$ 500 milhões. 

Tá difícil 2
As emissoras e as concessões 
vão perder centenas de milhões 
de reais em valuation nos 
próximos anos. O futuro da TV 
está nos streaming; as novas 
grandes emissoras são Netflix, 
Amazon, Youtube etc. E a TV 
está na palma de sua mão.

Fé e luz
O Manhattan Plaza Hotel, em 
Brasília, “projetou” a palavra Fé 
na fachada do edifício, numa 
combinação de luzes acesas dos 
apartamentos acesas. Os hotéis 
da rede Plaza estão fechados 
desde meados de março, 
respeitando o decreto do GDF 
de “quarentena”.
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Chuva afeta obras do canal 
aberto no Bosque dos Xetá

As chuvas da última segunda-feira, 
6, afetaram parcialmente a construção 
do canal de drenagem pluvial em exe-
cução no Bosque dos Xetá. O volume 
de águas que escoam da região cen-
tral para o interior da mata carregou 
parte considerável do aterro que pro-
tege as margens do canal e por pouco 
não atingiu o canteiro de obras.

O trecho final da antiga tubulação 
ármica se rompeu e a erosão avan-
çou cerca de 20 metros, exigindo 
agora um trabalho de recomposição.

O canal já teve o fundo do 
primeiro trecho concretado e os 
operários preparam as ferragens 
laterais para receber o concreto, 
enquanto outra frente avança nas 
escavações para o próximo trecho, 
além de aplicar pedra ‘rachão’ que 
será utilizada nas bases.

Galhos caíram árvores inteiras 
caíram dentro do bosque, porém 
nenhum trabalhador foi atingido.

O canal é uma obra emergencial 
para eliminar um foco erosivo que 
avançava em direção ao cruzamento 
das avenidas Castelo Branco e 

GRANDE parte de um antigo aterro construído no local já foi levada pelas águas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A prefeitura está investindo 
R$ 704 mil, na construção 
de 700 metros de galerias 
e 4.380 m² de asfalto 
no distrito de Lovat. “O 
município realiza uma série 
de melhorias nos distritos e 
Lovat foi beneficiado com 
asfalto e galerias. São obras 
estruturais que vão melhorar 
a qualidade de vida da 
população, dando mais con-
forto e segurança”, comen-
tou o diretor de Obras do 
Município, Nélio Guazeli.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Parigot de Souza, após o rompimento 
de uma antiga tubulação ármica que 
recebe as galerias pluviais e grande 
parte da região central. Parte de um 
antigo aterro construído no local já 
foi levada pelas águas.

O projeto tem investimento de 
R$ 1 milhão 144 mil em recursos 

do Finisa. O canal tem formato tra-
pezoidal em concreto armado, com 
115,00 m de extensão, largura 8,88 
m e altura de 2,50 m, e receberá um 
ramal de galerias pluviais de 84 m 
com tubos de 1,20 m para ampliar 
a captação pluvial na Av. Castelo 
Branco, próximo a Sala Até.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020-PMI 
PROCESSO N°. 012/2020 

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização do excelentíssimo 
Prefeito Municipal Roberto da Silva, em conformidade com o disposto na Lei 
nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais 
legislação, torna público a realização da licitação no dia 23 de abril de 2020 ás 
10:00 horas, na sala de reuniões em sua sede administrativa – Paço Municipal, 
sito à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada por preço 
global, tipo MENOR PREÇO, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para construção da 2ª etapa 
da revitalização da Avenida Padre Danilo Rossato, no município de Iporã-Pr. 
A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro teor do Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser adquirida no endereço 
acima indicado no horário ou obtida no site oficial do município 
www.ipora.pr.gov.br. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de licitação no endereço acima mencionado – telefone 
0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-3652-8101 – “e-mail” licitacao@ipora.pr.gov.br. 

Iporã-Pr, 07 de abril de 2020 
Victor Adriano Martins 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
 
 
 

 

Umuarama registra mais 
de 1600 casos de dengue

Umuarama tem hoje 
1.617 casos confirmados de 
dengue, dentre as 5.966 noti-
ficações registradas desde 
agosto de 2019 – início do 
atual ano epidemiológico. 
Outros 1.591 casos foram 
descartados por exames e 
2.758 suspeitas seguem 
em investigação. Os núme-
ros aumentam dia após 
dia, apesar do recorde de 
recolhimento de materiais 
inservíveis registrados pelo 
Programa Bairro Saudável 
neste ano (1.422 toneladas, 
mais do que todos os anos 
anteriores somados) e das 
medidas de controle, fisca-
lização e ações de enfrenta-
mento realizadas pelo muni-
cípio, como mutirões, visitas 
domiciliares, vistorias aéreas 
(com apoio de um drone) e 
divulgação institucional.

Tudo isso mostra que 
ainda falta consciência da 
população, na análise do 
prefeito Celso Pozzobom e 
das autoridades do setor de 
saúde. “A dengue faz parte da 
cultura do povo. Todo mundo 
sabe como ela se propaga e o 
que é preciso fazer para conter 
sua expansão. Basta eliminar 
os recipientes que acumulam 

Vistorias continuam
Apesar das restrições por conta do combate ao coronavírus, as 

vistorias nos imóveis mais críticos estão mantidas. “Nossos agentes 
estão evitando contato direto com pessoas dos grupos de risco, mas o 
trabalho continua firme. Nesta quarta-feira, 8, estaremos com mutirão 
pelas ruas de Serra dos Dourados, com apoio do pessoal das secreta-
rias de Esporte e Lazer e da Administração, e na quinta-feira o mesmo 

trabalho acontecerá no distrito de Lovat”, informou o coordenador 
da Vigilância em Saúde Ambiental, Carlos Roberto da Silva. Para a 

coordenadora de Vigilância em Saúde, Maristela de Azevedo Ribeiro, 
mesmo com a população teoricamente dentro de casa, pouca 

coisa mudou em relação aos cuidados com a dengue. “O controle 
da dengue está nas nossas mãos. Precisamos voltar os olhos para 
nossas casas e eliminar os criadouros, para diminuir o contágio e 

preservar a nossa saúde”, orientou.

água e acabar com os cria-
douros do mosquito, que 
ficam nas casas e quintais 
da população. Porém, não 
basta saber, tem que fazer”, 
apontou o prefeito.

A alta incidência de den-
gue está diretamente ligada 
à infestação da cidade pelo 
mosquito transmissor, o 
Aedes aegypti. “Sem mos-
quito, não teríamos a den-
gue. Mas infelizmente a 
população tem descuidado”, 
disse a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini.

“O trabalho dos agentes 
de combate a endemias (ACE) 
mostra que a maioria dos cria-
douros está dentro dos quin-
tais, onde as pessoas deve-
riam estar neste momento 
em que enfrentamos outro 
problema sério, que é a pande-
mia de coronavírus. E estando 
em casa, é muito importante 
eliminar os criadouros e 
acabar com os focos do 
mosquito”, recomenda.

Neste ano, o Programa 
Bairro Saudável – que envolve 
várias secretarias da administra-
ção municipal – registrou coleta 
recorde de móveis velhos, 
materiais inservíveis e utensí-
lios domésticos com potencial 

de acumular água e favorecer a 
reprodução do mosquito: foram 
1.442 toneladas coletadas em 
todos os bairros da cidade e 
também nos distritos.

QUADRANTES
A cidade foi dividida em 

regiões conforme a localiza-
ção das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e os maio-
res volumes foram recolhidos 
nos bairros Guarani/Anchieta 
(218,5 toneladas), no Con-
junto 26 de Junho (106,5 
toneladas) e na região da 
UBS Bem-Estar (96,6 tonela-
das), mas os volumes foram 
altos em todos os setores.

“Isso mostra que a Pre-
feitura tem feito a sua parte, 
dando opções para a popula-
ção manter os seus quintais 
limpos. Além do bairro sau-
dável temos coleta semanal 
de recicláveis e coleta diária 
regular de lixo doméstico em 
todas as ruas da cidade. Não 
faltam alternativas aos mora-
dores para eliminar os cria-
douros de suas casas, basta 
ficar atento e fazer vistorias 
diárias para encontrar os 
recipientes de água parada, 
principalmente após as chu-
vas”, recomenda o prefeito 
Celso Pozzobom.

O arrastão recolheu 218,5 ton de entulhos no Guarani e na Anchieta, 106,5 ton no 
26 de Junho e 96,6 ton na região da UBS Bem-Estar
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Você está eufórico com as novas 
opções que o destino lhe reservou e 
que preenchem todas as suas expecta-
tivas. Seria uma boa ideia romper com 
certos hábitos. Corte o açúcar, ele faz 
você engordar e se sentir culpado!

É melhor resolver a sua papelada o 
mais rápido possível. Você não está 
equilibrando a ação e o descanso. Dê 
uma olhada em seus hábitos e encontre 
harmonia em sua rotina.

G
êm

eo
s Você vai fazer contatos interessantes que 

abrirão portas para você. Há previsão 
de amizades positivas florescentes no 
futuro. Em compensação, seu cérebro 
efervescente está exigindo momentos 
de relaxamento. Dê-se os meios para 
fazê-lo e tudo ficará melhor! 

C
ân

ce
r

Evite aventuras arriscadas e aleatórias. 
Não se deixe distrair, você está levando 
as coisas na direção certa. Você vai 
se sentir cansado e sob o peso de 
sua rotina - começar algum exercício 
poderia ajudar, mas de preferência 
algo calmo.

As pessoas vão admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir as portas! Se você 
conseguir conter sua impaciência, vai 
ganhar com isso. Seu otimismo cres-
cente reforçará a sua energia.

Você vai conseguir resolver uma dis-
cussão entre as pessoas em sua vida, 
sinta-se orgulhoso. Você vai ser muito 
duro consigo mesmo. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre trabalho 
e descanso, reflexão e relaxamento.

De repente você se sente tomado por 
uma sensação de liberdade. Evite 
tomar grandes decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar 
as baterias. Você precisa disso.

E
sc

o
rp

iã
o Você não vai ter a folga necessária 

para se afastar - você vai ter que agir 
rapidamente. Evite correntes de ar e 
alterações de temperatura. Você pre-
cisa dormir para recarregar.

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.

C
ap

ri
có

rn
io Não confie no julgamento superficial 

que você ouve, verifique por si mesmo. 
Sua força moral e sua coragem vão 
compensar a sua falta de energia. Você 
tem problemas para dormir.

A
q
u
ár

io

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.

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

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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Malhação 

Keyla insiste para que Tato reflita 
sobre a decisão de cuidar do 
bebê ao seu lado, mesmo não 
sendo o pai biológico. Keyla 
dá ao filho o nome de Antônio, 
em homenagem à mãe. Roney 
permite que Tato se mude para 
sua casa com Keyla e o bebê. 
Passam-se dois meses. As 
meninas visitam Keyla e Tonico 
e comemoram sua amizade. 
Anderson e Tina se interessam 
um pelo outro. Juca se insinua 
para Ellen, que tenta ajudar Jota 
com o computador. 

Novo Mundo 
Germana observa Sebastião 
conversando com Wolfgang e 
Schultz. Elvira pede para se hos-
pedar na estalagem. Joaquim 
diz a Padre Olinto que precisa 
sair da aldeia o quanto antes. 
Wolfgang compra uma chácara 
de Sebastião. Thomas percebe 
a vontade de Piatã de ir para 
a expedição com Ferdinando e 
Letícia. Joaquim aprende alguns 
costumes indígenas. Anna fica 
indignada ao saber que Thomas 
está hospedado na casa de um 
comerciante de escravizados.

Totalmente demais
Lu fica arrasada ao perceber 

que Carolina está fler tando 
com Rafael. Max leva Lu para 
a boate, onde acabam encon-
trando Rafael e Lorena. Rafael 
aproveita para se aproximar 
de Lorena. Max percebe que 
Lu vai se aproximar de Rafael 
e a beija diante do fotógrafo. 
Rosângela e Maristela brigam 
por causa de Florisval. Rosân-
gela avisa a Cleide que quer pôr 
Florisval na cadeia por falta de 
pagamento de pensão. Jonatas 
insinua para a mãe que está 
apaixonado por Eliza. 

Fina Estampa
E l l en  suspe i ta  de  que 
Vanessa esteja interessada 
em Renê, mas Patrícia não 
acredita. Esther diz a Paulo 
que vai procurar Danielle 
para conversar sobre uma 
possível gravidez. Danielle 
é avisada de que seu irmão 
mor reu em um acidente 
de car ro. Griselda obriga 
Quinzé a prometer para Wal-
lace que não impor tunará 
mais Teodora. Renê cozinha 
para Griselda. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/man — nsa — sui. 7/william. 10/bolo de rolo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Rotary
O Jantar Italiano que tradicionalmente marca a 

agenda de eventos beneficentes e que aconteceria em 
maio -, também foi cancelado. O Rotary Catedral  de 
acordo com a maioria das entidades aguarda outra 

data para fixar o evento. 

Outrora, os 
melhores pen-
savam pelos 
idiotas; hoje, 

os idiotas 
pensam pelos 

melhores.” 
(Nelson 

Rodrigues)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Regina Mariani 

Santana, Sandro Augusto da Silva, Ro-
milde Alves de Souza, José Kozarenko, 

Antônio Gomes das Neves,  Marcelo 
Faria Sanches e Eric de Freitas. Da 

coluna: felicidades! 

PORTRAIT
Em clima de aniversário a empresária 
Regina Mariani Santana comemora a 

data em família e com certeza com um 
Parabéns caprichadíssimo de  sua trupe 
de colaboradoras, na loja Regina Cal-

çados.. Sempre antenada e atuante, ela 
faz para da diretoria da Aciu e também 

da Câmara da Mulher Empreendedora. Ela 
também fez sua estréia triunfal no pó-
dio das Avós e desempenha este papel 

com todo amor do mundo. 

THIAGO CASONI
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ARQUIVO ZC
O destaque de hoje vai para a amizade de longa data entre o reitor da Unipar, Carlos 

Eduardo Garcia, e o empresário Nelson Antunes, em pose com a esposa Silvana Antunes 
e o sobrinho Gabriel. 

Páscoa Solidária
O coordenador do curso de 

Ciências Contábeis da Unipar, 
professor Clóvis Uliana, avisa 
que a campanha Páscoa Soli-
dária continua, mesmo depois 
da Páscoa. É que a paralisação 

das aulas presenciais prejudicou 
a arrecadação.  No retorno às 

aulas, por decisão dos próprios 
estudantes, será intensificada 

para atingir as metas propostas 
e só depois será feita a entrega. 
Neste ano, as doações serão para 

as crianças do projeto Mestre 
Tomeya, do Parque Industrial. 
Esta ação acontece via projeto 
de extensão ‘Responsabilidade 

social e cidadania”, desenvolvi-
do há mais de dez anos.

Vamos refletir?
Aquele que não sabe seguir, jamais saberá servir. O serviço requer o apren-
dizado de ter tomado os ensinamentos daqueles que vieram antes. De to-
dos os líderes que vieram antes, nossos pais são os mais importantes. Não 
importa o que eles fizeram ou como os ensinamentos foram transmitidos. A 

lição foi passada. Em paz com os ensinamentos dos nossos pais, sabere-
mos honrá-los, transmitindo amorosamente o legado que nos foi confiado.  
Honrar verdadeiramente nossos pais não é fácil. Não é uma atitude social. 

A ação do filho que honra os pais não é direcionada a eles. É revertida 
em benefício aos outros. À humanidade. A honra aos pais se mostra em 
serviço ao próximo. A todos. Serviço amoroso. Quando se limita a alguns 
poucos do nosso meio familiar, por mais boa intenção que se tenha, há 
uma distorção. Geralmente gerada pela necessidade de receber algo que 
julgamos ter o direito de receber dos pais ou da família. Por apego e ca-
rência, limitamos o nosso dar. Na necessidade de receber, fechamos nosso 
canal doador. Sem a profunda compreensão de que já recebemos tudo o 
que nossos pais e família tinham pra nos dar, não há serviço. O amor se 

retrai. O mundo fica mais vazio. Nós empobrecemos. A prosperidade não se 
mostra.Ao contrário, quando estamos plenos da força que vem do pai e da 
mãe, somos um manancial de onde, naturalmente jorra serviço ao próxi-
mo. Damos, porque tomamos posse daquilo que recebemos. Vamos para o 
mundo. De peito erguido. Confiantes e abastecidos. Honramos o serviço 

realizado pelas nossas mãos, porque sabemos: são mãos que emprestamos 
aos nossos pais e antepassados, para que, através delas, Eles possam con-
tinuar a servir. Assim como foi desde tempos remotos. Assim como será no 

futuro distante. Muitos corpos. Um único servir. Uma única missão.
(Alex Possato  / Constelador) 

ASSESSORIA UNIPAR
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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

A Unipar já está a todo vapor com sua 
campanha de pós-graduação 2020, oferecendo 

em suas sete Unidades mais de cem opções 
para quem deseja ter um diferencial no 

mercado de trabalho. A especialização em 
Dermoestética é uma delas. Com número de 

vagas limitado, apenas 40, o curso tem projeto 
pedagógico moderno, voltado a atender as 
exigências do MEC. A matriz curricular foi 

bem pensada, com uso de técnicas que irão 
aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais, 

dispondo de novos conceitos em cosmética 
e procedimentos estéticos. Os temas 

tratados nas disciplinas serão Auriculoterapia 
e Acupuntura Facial, Dermatopatologias, 

Estética Capilar: tendências e tratamentos, 
Fotoproteção, Nutrição em Estética, Peelings 

Químicos, Segurança de Produtos Cosméticos, 
entre outros. Um dos diferenciais do curso é o 
seu corpo docente, formado por professores 
com alto nível de conhecimento acadêmico e 
profissional, prontos para compartilhar suas 

experiências com os pós-graduandos. 

Especialização em Dermoestética
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% 
de desconto nas mensalidades do curso; 

formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos 
de cursos de especialização concluídos na 

Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 
10%. Descontos se aplicam apenas aos 

cursos em nível lato sensu e vale somente 
se as parcelas forem pagas até a data do 

vencimento; não é concedido aos cursos com 
número de vagas inferior a 15.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Toque de recolher
O primeiro dia do toque de 

recolher em Umuarama foi tran-
quilo, segundo a Guarda Municipal. 
As forças de segurança (PM e a 
GM) circularam pelas ruas para 
garantir o cumprimento da medida 
determinada pela Prefeitura por 
meio do decreto 082/2020, em 
vigor desde o último domingo.

“O objetivo é reduzir a circulação 
de pessoas pela cidade no horário 
entre as 21h e 5h da manhã, a 
fim de minimizar os riscos de dis-
seminação do coronavírus. Desde 
20 de março a cidade está em 
situação de emergência por conta 
da pandemia”, informa. O toque 
de recolher foi informado através 
do decreto 082/2020, assinado 
pelo prefeito Celso Pozzobom. O 
artigo 2º 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 domicí-
lio a partir das 21 horas até as 5 
horas do dia seguinte, durante toda 
semana”. A restrição se aplica ao 
trabalhador que presta serviços 
ligados à saúde emergencial, como 
hospitais, farmácias e respectivos 
entregadores; ao que necessite 
sair de seu domicílio em busca de 
atendimento emergencial de saúde 
ou aquisição de item de saúde 
emergencial; ao servidor público 
e prestador de ser viço público 
essencial e emergencial ou que 
não pode ser desenvolvido em 
outro horário, bem como em qual-
quer outro caso de necessidade 
pública; ao funcionário privado que 
necessite se locomover do ou para 
o seu trabalho, desde que este não 
possa ser desenvolvido em outro 
período, ou seja, essencial, assim 
considerado o que envolva o for-
necimento de alimentos, itens de 
higiene ou saúde.



16  GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 8 DE ABRIL DE 2020

Polícia Rodoviária apreende 
maconha e skunk em Iporã
A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) 

de Iporã apreendeu na noite da segun-
da-feira (6), mais de meia tonelada de 
maconha. A ação aconteceu durante 
patrulhamento pela rodovia PR-323. 
A ocorrência foi encaminhada para a 
Delegacia da Polícia Civil. Na mesma 
ocasião, um carro roubado foi recupe-
rado pelos patrulheiros.

A apreensão aconteceu quando 
uma viatura da Polícia Rodoviária cru-
zou com um Ford EcoSport que seguia 
em alta velocidade pela rodovia.

Os policiais deram a volta e quando 
tentaram a abordagem o motorista 
empreendeu fuga em alta velocidade. 
Houve perseguição e nas imediações 
do distrito de Cedro, quando o condu-
tor abandonou o carro e fugiu á pé.

Após vistoria no interior do veí-
culo os policias encontraram 22 
fardos, totalizando 496 quilos de 

maconha, além de saco contendo 
59 pacotes a vácuo, totalizando 
12,7 quilos de skunk.

De acordo com os patrulheiros, um 
quilo de skunk pode custar até R$ 40 
mil. Nesse sentido, segundo informou 
em nota a Polícia Rodoviária, calcula-
-se que a apreensão esteja avaliada 
em R$ 1 milhão.

Preso em Cidade Gaúcha líder de  quadrilha especializada em roubo
A Polícia Civil de Cidade Gaúcha pren-

deu na segunda-feira (6), um homem de 
28 anos, apontado como líder de uma 
quadrilha especializada em roubos. Ele 
foi interrogado e encaminhado para a 
Penitenciária Estadual de Cruzeiro do 
Oeste (Peco). De acordo com o delegado 
Lucas Magron, um mandado de prisão 
temporária foi cumprido na casa do sus-
peito, onde os policiais apreenderam um 
celular e uma luneta que serve para 
dar mais precisão na hora de disparar 

armas de fogo, além de cheques e 
alguns documentos. Esta é a segunda 
vez que o suspeito é preso. Antes ele 
foi detido por tráfico de drogas. “Ele 
negou tudo, disse que conhece muita 
gente envolvida com o crime, mas 
que não faz mais parte disso. Inclu-
sive durante a prisão desacatou os 
policiais”, relatou o delegado.

PRESO LÍDER DE QUADRILHA  
ESPECIALIZADA EM ROUBO
Na sequência os policiais se 

deslocaram até outro endereço, 
onde foram cumprir o mandado de 
prisão de outro suspeito, contudo, 
ele não estava lá, mas foi encon-
trada uma balança de precisão, 
uma máquina de car tão de cré-
dito e anotações que podem ter 
ligação com o tráfico. O cumpri-
mento dos mandados é um des-
dobramento da Operação 157, 
que foi deflagrada pela Polícia 
Civil em janeiro.

O carro foi deixado com as cha-
ves na ignição e os policiais fizeram 
a checagem do chassi, descobrindo 
que havia sido roubado no dia 4 de 
janeiro em Maringá. As placas eram 
clonadas. Foram feitas buscas para 
localizar o suspeito, mas ele não foi 
encontrado. O carro e as drogas foram 
levados para a delegacia de Iporã.

DROGA apreendida foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão, segundo patrulheiros rodoviários

DIVULGAÇÃO
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