
Sanepar promete 
investir em Umuarama 
mais de R$ 162 milhões 
até 2024 
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Falta de leitos de UTIs nos hospitais 
em Umuarama preocupa autoridades
A quantidade considerada pequena de leitos de UTIs nos hospitais de Umuarama mobiliza 
autoridades de saúde e políticos. A Associação Médica reforça que a cidade possui apenas 
sete leitos de UTI habilitados na Uopeccan, hospital de referência ao tratamento de coro-
navírus, para atender a uma população de aproximadamente 300 mil habitantes na região 
noroeste. A 12ª Regional de Saúde foi comunicada que a taxa de ocupação de vagas des-

sas unidades está na beira dos 90%. l Pág. 5

Polícia Civil prende trio 
e elucida latrocínio 
praticado em Perobal 
em 2019

Decreto muda para as 
22h o início do toque 
de recolher em 
Umuarama 
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UMUARAMA

Máscaras na feira
A Feira do Produtor foi reativada, mas sob a condição 
de várias medida sanitárias determinadas pelo Poder 

Executivo municipal, dentre elas o uso de máscaras e o 
aumento do espaço entre as barracas. l Pág. 8
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Amenizando a pandemia
O comando da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
defendeu que a transição para o fim da quarentena em 
meio à pandemia de coronavírus exige um método que 
inclui testes na população para se descobrir e controlar 
a disseminação do vírus, isolando os doentes. A resposta 
da entidade foi apresentada durante entrevista coletiva 
na segunda-feira, quando foi questionada sobre a melhor 
solução para, após o pico da pandemia, os governos 
organizarem a volta ao normal das atividades.

Etapas
Diretor executivo da OMS, 
Mike Ryan afirmou que 
“o fim da quarentena 
será em etapas. A cada 
uma, as autoridades 
testarão a população para 
ver como a doença se 
dissemina e, a depender 
desse ritmo, avançar ou 
não no relaxamento das 
quarentenas”, comentou. 
Ryan enfatizou a importância 
de haver leitos livres nesse 
momento para receber os 
novos casos que fatalmente 
surgirão. “É preciso avaliar as 
pessoas testadas e projetar 
cenários” para a saída da 
quarentena.

Retrato preciso
A OMS disse também 
que alguns modelos 
epidemiológicos apontam 
que existem muitas 
contaminações por 
coronavírus ainda não 
detectadas, por isso a 
importância de se testar a 
população para conseguir 
um retrato mais preciso do 
problema. No quadro atual, 
a entidade lembrou que 
é um “risco” a realização 
de reuniões de pessoas e 
eventos públicos, por isso 
a OMS continua mantendo 
contato com lideranças 
religiosas para desaconselhar 
essas práticas, no momento.

Bares e associações
O prefeito Celso Pozzobom se reúne ainda esta semana com 
proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes a fim 
de definir os detalhes da reabertura dos estabelecimentos 
durante o período de quarentena. No mesmo encontro 
estarão presentes representantes e diretores de associações 
atléticas e clubes, que também pretendem reativar o 
funcionamento. Academias particulares já tiveram a 
liberação em decreto, desde que sigam algumas diretrizes de 
segurança sanitária e piscinas de natação também entraram 
no mesmo decreto.

Auxilio emergencial
Através da Secretaria Municipal de Assistência Social a 
Prefeitura de Umuarama alerta à população que não é 
necessário procurar o CRAS para o pagamento do auxílio 
emergencial de R$ 600,00. As três parcelas começam a ser 
pagas entre hoje (9) e terça-feira (14). A última parcela 
mensal deve ser paga até 29 de maio, de acordo com 
calendário anunciado na terça-feira (7). Para os que se 
cadastrarem recentemente pelo site da Caixa ou aplicativo, 
o pagamento deve estar disponível dia 9 se tiverem conta-
poupança na Caixa ou conta-corrente no Banco do Brasil. Os 
demais devem receber até o dia 14 de abril.
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Sanepar promete investimento 
de R$ 162 milhões até 2024

A Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) promete 
investir R$ 162 milhões nos próxi-
mos cinco anos em Umuarama. As 
obras vão melhorar os serviços de 
saneamento na cidade, garantindo 
maior segurança no abastecimento 
e devem gerar até 3.500 empregos 
diretos e indiretos.

Somente no sistema de abaste-
cimento de água, com a ampliação 
da Estação de Tratamento de Água e 
na implantação de uma nova unidade 
de captação, no rio Piava, serão 
investidos aproximadamente R$ 60 
milhões. Com esse investimento, 
a empresa aumentará a produção 
de água tratada de 300 litros por 
segundo (l/s) para 440 l/s.

Essa ampliação é estratégica 
para atender demandas futuras. 
Outros R$ 50 milhões irão para o 
sistema de esgotamento sanitário. 
Já está sendo concluída uma esta-
ção elevatória de esgoto, com 233 
metros de tubulação, que irá atender 
140 famílias do Bairro 7 Alqueires.

CONTROLE DE ODORES
Além dessa obra, será ampliada 

a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) Pinhalzinho, com uma tecnolo-
gia moderna que aproveita o biogás 
para geração de energia e amplia o 
controle de odores. As melhorias pre-
vistas devem garantir mais qualidade 

Câmara aprova ampliação de validade de receita médica
O plenário da Câmara dos Deputa-

dos aprovou projeto de lei que torna 
indeterminado o prazo de receitas médi-
cas, enquanto durar o estado de cala-
midade pública instituído por causa da 
pandemia de Covid-19. A matéria segue 
para análise do Senado.

A medida vale para o receituá-
rio de medicamentos simples e de 
uso contínuo. O texto inclui também 
os medicamentos odontológicos. 
Já os remédios de uso controlado 
continuarão com a necessidade de 

retenção da receita pela farmácia e 
prazo determinado de validade, con-
forme regulamentado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Dessa forma, antibióti-
cos, antidepressivos e remédios de 
controle, incluindo os ‘tarja preta’, 
tiveram as regras mantidas.

“Se liberarmos indefinidamente 
os remédios com tarja preta, pode-
remos ter consequências inimagi-
náveis, além da automedicação, da 
venda ilegal da medicação. Então, a 

Anvisa já regula, e essa regulamen-
tação precisa ser mantida”, afirmou 
a relatora do texto, deputada Alice 
Portugal (PCdoB-BA).

O texto prevê ainda que pacien-
tes de grupos mais suscetíveis à 
contaminação pelo coronavírus, 
assim como pessoas com deficiên-
cia, poderão indicar terceiros, por 
qualquer forma de declaração, para 
retirar os medicamentos. Quem for 
buscar o remédio deverá levar a 
receita médica.

para todo o processo de tratamento, 
que passará a ser feito pelo sistema 
de lodo ativado. Os indicadores de 
Umuarama já se destacam, com o 
atendimento de 100% da popula-
ção com água tratada e cerca de 
93% com coleta e tratamento de 
esgoto. Graças a esses números, a 
cidade tem um Indicador de Desen-
volvimento Humano (IDH) de 0,761, 
acima da média brasileira que 
é de 0,759. A previsão é de que 
até 2028 o tratamento de esgoto 
beneficie mais 1.300 famílias. 
Atualmente, o sistema de esgoto 

atende 42.853 imóveis na cidade.
De acordo com o diretor de Inves-

timentos da Sanepar, Joel de Jesus 
Macedo, a empresa tem multiplicado 
os investimentos em Umuarama. “Saí-
mos de uma trajetória, nos últimos 5 
anos, de R$ 42 milhões investidos, e 
iremos, nos próximos 5 anos, investir 
R$ 162 milhões”, ressaltou. Ainda, 
segundo o diretor, estes investimen-
tos vão dar mais segurança ao abas-
tecimento de água e devem melhorar, 
ainda mais, os serviços de esgota-
mento sanitário, garantindo mais 
saúde para a população.

O sistema de esgoto atende 42.853 imóveis na cidade e a previsão é de que até 2028 o tratamento beneficie 
mais 1.300 famílias

DIVULGAÇÃO
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Corona ou economia?
O Instituto Paraná 
Pesquisas perguntou se o 
presidente Jair Bolsonaro 
se preocupa mais com a 
crise econômica ou com 
pandemia do coronavírus. 
Dos entrevistados, 58,9% 
avaliam que Bolsonaro se 
preocupa mais com a crise 
econômica e 31,3%, com o 
coronavírus. Outros 9,8% 
não responderam ou não 
souberam responder.

Família
Já 66,9% responderam 
que se preocupam mais 
com a saúde da família 
e 27,2% com a situação 
financeira. Outros 5,9% 
não responderam ou não 
souberam responder. O 
instituto entrevistou 2.020 
eleitores dias 6 e 7 de abril 
em 208 cidades do país. 
A margem de erro é de 2 
pontos percentuais.

Rendimentos reduzidos
Pesquisa do Datafolha 
mostra que o pessimismo 
dos brasileiros diante 
da crise causada pelo 
coronavírus aumentou. 
Segundo o instituto, 69% dos 
brasileiros preveem que seus 
rendimentos diminuirão nos 
próximos meses, e somente 
30% acham que isso não 
acontecerá.

Apoio às empresas
Foi aprovado por 
unanimidade no Senado o 
programa que vai oferecer 
linha de crédito especial 
aos pequenos negócios. 
“Destaquei a importância 
dos deputados federais 
compreenderem a urgência 
do momento que estamos 
enfrentando. Os pequenos 
empreendedores não 
podem mais esperar, eles 
precisam desse socorro já”, 
disse o senador Oriovisto 
Guimarães (Pode).

Ações de controle
O governo do Estado firmou 
convênio com a Itaipu 
Binacional para ampliar a 
presença de estudantes 
da área para auxiliar no 
atendimento a pacientes 
e ações de controle do 
coronavírus. O governo e 
a Itaipu vão dispor R$ 8 
milhões para contratação 
direta de 733 bolsistas em 
caráter emergencial.

Benefício eventual 
O governador Ratinho 
Junior (PSD) determinou o 
repasse de R$ 12 milhões às 
famílias necessitadas de todos 
os municípios paranaenses. O 
repasse vai atender inicialmente 
305 mil famílias e será feito pelo 
Cras e pelo Creas.

“Acordos individuais”
O deputado Ricardo Barros 
(PP) comentou a liminar 
concedida pelo ministro 
Ricardo Lewandowski (STF) 
que permite a redução de 
jornada e de salário e a 
suspensão temporária de 
contratos de trabalho com a 
possibilidade de negociação 
individual. “O STF coloca 
em risco a garantia de 
empregos. Dar prazo para 
o sindicato se manifestar 
sob pena de aceitação está 
correta. Mas tem que valer 
a partir da assinatura entre 
patrão e empregado”.

Gripezinha
O ex-ministro e deputado 
Osmar Terra (MDB-RS), que 
tem sido uma das principais 
vozes contra as medidas 
restritivas no combate ao 
coronavírus, disse que o 
Brasil terá menos mortes 
pela doença do que o Rio 
Grande de Sul terá por gripe 
no inverno. “Vai morrer 
menos gente de coronavírus 
em todo o Brasil do que 
gente no inverno gaúcho de 
gripe sazonal”, disse.

Cultos on-line

O prefeito Celso Pozzo-
bom reuniu-se na tarde de 
ontem (8), com a Associação 
dos Ministros Evangélicos de 
Umuarama (AME), Conselho 
de Pastores e pastores con-
vidados para discutir as medi-
das de contenção ao avanço 
do coronavírus na cidade. Por 
conta das restrições a aglome-
rações, as igrejas estão impos-
sibilitadas de realizar cultos, 
missas e outras celebrações, 
bem como reuniões de fiéis.

Diversas igrejas têm reali-
zado cultos e celebrações com 
transmissão online, pela inter-
net ou TVs com sinal aberto 
na cidade, e por enquanto 
este deve ser o tipo de contato 
entre os ministros e os fiéis. 
O governo do Estado atualizou 
o decreto 4.388/2020 com a 
determinação de que as ativi-
dades religiosas de qualquer 
natureza estão permitidas 
apenas por meio de aconse-
lhamento individual, a fim de 
evitar aglomerações.

A medida não restringe a 
abertura de igrejas e templos, 
mas recomenda a adoção de 
meios virtuais nos casos de 
reunião coletiva. Os atos reli-
giosos, determina o decreto, 
devem seguir as orientações da 
Secretaria de Estado da Saúde e 
do Ministério da Saúde.

“Entendemos a preocu-
pação dos pastores com a 
comunidade, mas a situação 
ainda não permite a reaber-
tura dos templos. Umuarama 
tem um número crescente 
de casos suspeitos do coro-
navírus – hoje são 153, com 
78 pessoas em acompa-
nhamento domiciliar e cinco 

internados (quatro deles 
em UTI) – e temos acompa-
nhando com muito critério 
a evolução do quadro para 
tomar decisões”, disse o pre-
feito Celso Pozzobom.

O prefeito lembrou que as 
atividades econômicas estão 
sendo liberadas de forma gra-
dativa com a preocupação de 
evitar aglomeração e com uma 
série de cuidados que devem 
ser observados. Mas ao mesmo 
tempo em que o município auto-
riza alguns setores, tem adotado 
medidas restritivas para segurar 
a circulação de pessoas, como 
o toque de recolher.

“Os cultos religiosos são 
muito importantes, especial-
mente porque as preocupa-
ções com a pandemia mexem 
com o lado emocional das 
pessoas. Mas as aglomera-
ções aumentariam o risco 
de disseminação rápida da 
Covid-19 e nossa rede hos-
pitalar não tem condições de 
suportar um aumento repen-
tino no número de pacientes. 
Muitos necessitarão de trata-
mento intensivo, respiradores 
e uma estrutura que infeliz-
mente não temos”, lamentou

Pozzobom disse que o muni-
cípio vai manter o diálogo com 
as igrejas e demais setores 
da sociedade e, na medida do 
avanço dos casos e do compor-
tamento da população, adequar 
as ações de enfrentamento da 
contaminação, sempre conside-
rando as orientações do Minis-
tério da Saúde, da Secretaria 
de Estado da Saúde e do Cen-
tro de Operações de Enfrenta-
mento ao Novo Coronavirus 
(COE) do município.

A medida não restringe a abertura de igrejas e templos, mas recomenda a adoção 
de meios virtuais nos casos de reunião coletiva

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Parlamentar quer aumento de 
leitos de UTIs em Umuarama
Depois de uma reunião com o 

presidente da Associação Médica de 
Umuarama, o pneumologista Ronaldo 
de Souza, o deputado estadual Dele-
gado Fernando Martins (PSL) elabo-
rou um requerimento que foi enviado 
à Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná, solicitando providência com a 
finalidade de aumentar a quantidade 
de leitos de UTIs em Umuarama.

O documento foi encaminhado ao 
secretário de Sapude do Estado Beto 
Preto, e pede providências urgentes 
para que sejam habilitados novos lei-
tos nos hospitais do município. A justi-
ficativa é que se trata de uma medida 
fundamental para o enfrentamento da 
pandemia causada pelo Covid-19.

O parlamentar enfatiza que os lei-
tos de UTIs dos hospitais existentes 
em Umuarama já estão ocupados em 
um percentual que oscila entre 80 a 
85 por cento, e isso para o tratamento 
dos mais variados tipos de patologias, 
que inclusive nem estão relacionados 
ao coronavírus. “Saliento que para os 
municípios da microrregião de Umua-
rama há apenas 7 leitos de UTIs, e 
uma população estimada em 300 mil 
habitantes”, ressalta o deputado.

AMU também alerta sobre a falta de vagas
A Associação Médica de Umuarama 

demonstrou ontem (8), preocupação 
em relação ao número de novos leitos 
disponibilizados pelo Paraná para aten-
dimento de pacientes com coronavírus 
na cidade. O comunicado é assinado 
pelo presidente da entidade, o médico 
Ronaldo de Souza. 

Apesar das importantes ações rea-
lizadas pelo município e região, a AMU 
alerta para o fato de que a estrutura 
hospitalar da cidade não está preparada 
para uma demanda volumosa de pacien-
tes contaminados pelo vírus, que este-
jam em situação grave, considerando 
que os leitos de UTI já possuem uma 
taxa de 80% a 90% de ocupação, e no 
momento apenas estão disponíveis 7 
leitos de UTI habilitados no Uopeccan.

“É imprescindível que estejamos 

preparados para atender o maior 
número possível de pacientes infec-
tados, portanto, protocolamos a 12ª 
Regional de Saúde e demais órgãos 
responsáveis, aler tando sobre o 
número limitado de vagas de UTI”, 
disse o pneumologista.

AGILIDADE
O protocolo também solicita que 

mais leitos sejam habilitados o quanto 
antes, para que os hospitais recebam 
os devidos equipamentos utilizados 
nestes tipos de tratamento (monitores, 
ventiladores, etc.), para que estejam 
disponíveis em tempo hábil, conside-
rando que não há ventiladores disponí-
veis para compra no mercado.

“Nessa situação, pedimos a popula-
ção que siga estritamente os protocolos 
de prevenção, que evitem aglomerações 

e saiam somente se for extremamente 
necessário, mantendo todos os cuida-
dos de higiene, para que nos ajudem 
a reduzir o número de casos graves”, 
conclui o médico no comunicado.

No mesmo documento, Delegado 
Fernando lembra do avanço do contá-
gio da doença em todas as regiões 
do país no início deste mês, fator 
que importará necessariamente no 
aumento da demanda por leitos de 
UTIs. “Temos que nos preocupar com 
as complicações respiratórias que aco-
metem com mais incidência os idosos 
e as pessoas portadoras de doenças 
crônicas pré-existentes, como diabe-
tes, hipertensão e obesidade”, reitera.

O requerimento leva ainda a infor-
mação da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMILB), que mos-
tra através de estudo realizado sobre 
as complicações decorrentes do novo 
coronavírus, a estimativa de que, para 
suprir a demanda de internações em 
UTIs, seria necessário aumentar em, 

R$ 1 milhão ao Cemil
O deputado estadual ressalta que na terça-feira (7) se reuniu com o Governador 

Ratinho Junior, onde foi discutida a situação do avanço da doença em todo o Paraná, 
que possui atualmente 400 leitos de UTIs habilitados. “Fui informado que um período 
que gira em torno de 30 e 40 dias, teremos montados dois hospitais de campanha no 
Estado”, comunica Fernando Martins, ressaltando que também foi informado sobre a 
liberação de recursos no valor de R$ 1 milhão em emenda parlamentares encaminha-
das por ele, solicitando a verba ao Hospital Cemil de Umuarama. O deputado ressalta 

que tais recursos serão repassados ainda este mês.

PRESIDENTE da Associação Médica de Umuarama 
reforça sobre a falta de UTIs nas unidades do município

DIVULGAÇÃO

pelo menos, 20% o número de leitos 
existentes atualmente destas unidades.

DEPUTADO lembra do avanço da doença no país, 
fator que importará necessariamente no aumento da 
demanda por leitos de UTIs

ASSESSORIA
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Polícia Civil prende autores 
de latrocínio em Perobal

A Polícia Civil de Umua-
rama deflagrou na tarde de 
ontem (8) a Operação Hanzai 
e prendeu dois homens acu-
sados de praticaram o crime 
de o latrocínio (roubo seguido 
de morte) que vitimou o idoso 
Kazuo Sakata, de 78 anos.

O crime aconteceu na 
noite de 24 de julho do 
ano passado. Segundo os 
levantamentos dos inves-
tigadores que integram o 
GDE (Grupo de Diligências 
Especiais), por volta das 
22h40, três homens arma-
dos invadiram a propriedade 
rural localizada às margens 
da rodovia PR-323, dentro 
dos limites do município 
de Perobal. O objetivo do 
bando era roubar um veículo 
e dinheiro que estava guar-
dado na propriedade, onde 
morava um casal de idosos.

As investigações descobri-
ram que os criminosos chega-
ram no local por volta das 19h, 
mas como não havia ninguém, 
se esconderam e aguardaram 
a chegada dos proprietários. 
Às 22h o casal morador che-
gou e entrou na casa, perma-
necendo no interior com as 
portas fechadas. Foi então que 
os bandidos iniciaram a ação.

Um deles tentou invadir a 
casa pela porta da frente do 
imóvel, mas ao perceber que 
a porta estava trancada atirou 
na fechadura com um revólver 
de calibre 38. Os disparos 

Investigação complexa
As investigações deste caso foram extremamente complexas, 

segundo o delegado chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes. 
“Contamos com o uso de várias ferramentas tecnológicas para che-
gar à elucidação do crime”, revelou, ressaltando que o GDE realizou 
investigações nas cidades de Perobal, Cafezal do Sul, Iporã, Guaíra 

e Cascavel. Os suspeitos foram presos por mandados de prisão 
preventiva e seguem à disposição da Justiça para responsabilização 

penal. A mulher ficará detida na cadeia de Guaíra.

assustaram os idosos, que 
correram dentro da casa para 
se proteger. Os autores acre-
ditaram que a movimentação 
seria uma reação das vítimas 
ao assalto, então efetuaram 
um disparo pela janela da 
casa, atingindo Sakata, que 
não resistiu ao ferimento.

Os investigadores con-
seguiram identificar um dos 
autores, que tem 21 anos e foi 
preso poucos dias depois do 
crime. O suspeito confessou 
ter atirado no idoso. A arma do 
crime também foi apreendida 
no dia da prisão que ocorreu 
em Cascavel, enquanto o sus-
peito praticava mais um crime 
de roubo à mão armada.

Com esta prisão des-
cobriu-se que mais duas 
pessoas atuaram na ação 
em Perobal. Contudo, 
até aquele momento não 
haviam informações sobre a 
identidade dos comparsas.

SEGUNDA FASE
Os policiais deram início à 

segunda fase das investiga-
ções que durou cerca de sete 
meses, até que foi possível 
identificar os demais sus-
peitos assim como o envol-
vimento de cada um deles.

A namorada do rapaz 
preso é uma das envolvidas. 
A mulher de 28 anos foi cap-
turada em Guaíra. Na casa 
em que ela estava, foram 
encontradas 375 gramas 
de maconha embaladas 

para venda, uma balança de 
precisão e um caderno com 
anotações sobre a venda de 
drogas. Ela foi encaminhada 
à Delegacia de Guaíra onde 
foi autuada por crime tráfico 
de drogas. A detida partici-
pou da fase de preparação e 
da execução do crime, pois 
estava na propriedade rural 
no momento do assalto.

OUTRO ENVOLVIDO
O outro suspeito, de 25 

anos, foi capturado em Cafe-
zal do Sul e já cumpre pena no 
sistema penitenciário fazendo 

uso de tornozeleira eletrônica. 
As investigações indicam que 
foi este quem teve a ideia 
de realizar o roubo contra as 
vítimas e também foi quem 
passou todas as informações 
para os demais autores, além 
de ser o responsável por pro-
videnciar as munições calibre 
38 que foram usadas.

NOME DA OPERAÇÃO
A operação foi batizada de 

‘Hanzai’ que significa “crime” 
na língua japonesa e o nome 
foi escolhido em alusão a 
ascendência das vítimas.

PERITOS do Instituto de Criminalística fazendo os levantamentos da cena. O 
crime que foi elucidado pela Polícia Civil de Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Presos fazem
IPIs no PR

O Governo do Estado 
anunciou que cerca de 
200 presos de 17 unida-
des de todas as regiões 
do Paraná estão con-
feccionando máscaras, 
pijamas e outros itens 
de proteção individual 
para agentes da saúde e 
da segurança pública de 
todo o Estado.

“Entendo que preso 
tem, sim, que traba-
lhar e acredito que eles 
podem contribuir para a 
prevenção e combate à 
pandemia do coronavírus. 
Consequentemente, o tra-
balho destes presidiários 
vai gerar a redução de 
suas penas”, explicou o 
deputado estadual Cobra 
Repórter (PSD).

O parlamentar apre-
sentou requerimento com 
essa proposta endereçado 
ao governador Ratinho Jr, 
ao secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto, e ao 
secretário estadual de 
Segurança Pública, coro-
nel Rômulo Marinho, no 
dia 17 de março.

Segundo o Governo 
do Estado, o objetivo é 
produzir em média 7,8 
mil itens por dia, ou 
seja, mais de 39 mil por 
semana. A cada dia tra-
balhado, os detentos se 
beneficiam com a redu-
ção de um dia de pena. 
Toda esta produção visa 
reduzir a escassez de 
equipamentos de prote-
ção individual contra o 

coronavírus no mercado 
e, principalmente, para 
atender as áreas que 
mais estão cuidando 
da população neste 
momento :  saúde e 
segurança.

Mesmo contando com 
verbas e materiais adqui-
ridos pelo próprio Depar-
tamento Penitenciário, a 
maior parte da matéria-
-prima chega às unidades 
por doação. A regional 
de Londrina, por exem-
plo, também fechou uma 
parceria para colaborar 
com uma das casas de 
saúde da cidade. “Além 
da produção de jalecos e 
máscaras cirúrgicas e de 
máscaras para servido-
res do estado, estamos 
produzindo guarda-pós e 
pijamas especificamente 
para o Hospital Universi-
tário, que, inclusive, nos 
doou o material”, afirmou 
o coordenador da região, 
Reginaldo Peixoto.

D i a r i amen te ,  de 
acordo com ele, presos 
das Penitenciárias Esta-
duais da cidade estão 
costurando uma média 
de 400 máscaras, que 
serão destinadas aos 
internos e a servidores 
da saúde e da segurança 
da região, e 50 aventais 
para as equipes de saúde 
das unidades prisionais. 
Há ainda produção sema-
nal de mil máscaras de 
acetato e 650 jalecos, 
pijamas e uniformes.

Seu bolso
A maioria dos estados, que 
continuam com o pires nas 
mãos em Brasília atrás de 
verbas da União, ainda não 
se alinhou à realidade e 
continua a cobrar impostos 
das empresas. O governo 
federal prorrogou o DAS, que 
abrange PIS, Cofins, CSLL, 
IRPJ. O governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB), tomou a frente da 
proposta e abriu a janela para 
um Refis amplo. A turma da 
capital vai ter alívio no saldo.

Cadeado 
Os bancos restringiram as 
operações de compra de 
dólar de clientes, com a 
moeda nas alturas. A maioria 
das instituições só compra de 
clientes para quem vendeu.

Tela no azul
A crise na economia parece 
pegar as emissoras em cheio. 
Fato que parece não atingir 
a Record TV, que publicou 
seu balanço 2019 com 
crescimento de receita.

Desafio da vida
O Governo está atento a 
um cenário tenebroso e 
o Ministério de Direitos 
Humanos intensifica um 
programa de conscientização 
para a população. Há dados 
oficiais em mãos do Palácio 
de que é alto o número de 
suicídios na Europa, em 
especial na Itália.

Mayday
O alerta de mayday (bordão 
usado por pilotos em 
situação de risco em voo) 
chegou à categoria dos 
pilotos e comissários. São 
cerca de 60 mil em todo o 
Brasil em situação financeira 
difícil com 80% das operações 
paradas. O Sindicato Nacional 
dos Aeronautas pede ao 
Congresso e ao governo para 
liberar o saque do FGTS para 
a categoria. Via emenda à MP 
927/20 que tramita.

Fim das regalias 
As regalias dos ex-presidentes 
da República estão ameaçadas 
em meio à pandemia do 
coronavírus. Você viu algum 
ex-presidente da República 
anunciar que vai abrir 
mão das regalias às quais 
têm direito como cota de 
contribuição? Nós também não. 
Mas a deputada Paula Belmonte 
(Cidadania-DF) atentou para isso.

Nós pagamos
“Em meio ao que estamos 
vivendo, é inadmissível que o 
cidadão, trabalhador, custeie 
essas benesses sem qualquer 
interesse público envolvido”, 
diz a parlamentar, que 
apresentou projeto para 
tesourada nos benefícios. 
Ex-presidentes (Collor, FHC, 
Lula, Dilma, Temer, Sarney) 
têm direito a carros com 
motorista e seguranças, 
além de seis assessores e 
passagens aéreas. Só em 
2019 foram R$ 4,5 milhões 
dos cofres públicos.

Zerou
A Camex zerou ontem 
Imposto de Importação 
de mais 41 produtos que 
ajudam a combater a covid-
19; zinco, vitamina D e 
insumos para fabricação de 
respiradores e ventiladores 
pulmonares estão 
contemplados. 

Reconhecimento
Um dos mais reconhecidos 
jornalistas de Brasília, Ugo 
Braga, que comanda a Secom 
do Ministério da Saúde, 
sofre agressão gratuita de 
quem cobiça a pasta por 
motivações políticas. Com 
bom trânsito na Esplanada, 
seu histórico o blinda de 
malfeitores.
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Decreto eleva toque de recolher 
às 22h e libera Feira do Produtor

Em seu pronunciamento matinal 
diário pelas redes sociais, o prefeito 
de Umuarama Celso Pozzobom reve-
lou ontem (8), que através de um novo 
decreto municipal, elevou o horário do 
toque de recolher para as 22h, com 
retorno às 5h. No decreto anterior o 
horário em que o cidadão não pudesse 
mais sair às ruas era às 21h. No mesmo 
documento o prefeito também liberou o 
funcionamento da Feira do Produtor que 
acontece às quartas e sextas-feiras e 
aos domingos, desde que sejam segui-
das algumas determinações referentes 
à segurança sanitária. O intuito é manter 
as atividades comerciais em funciona-
mento durante o período de quarentena 
por conta do avanço do coronavírus.

O prefeito lembrou também do ele-
vado número de pessoas infectadas 
com dengue no município, que ultra-
passou os 1600 casos e pediu para 
que pessoas que fazem parte do grupo 
de risco não saiam de casa até que a 
situação seja amenizada.

Em nota, a Secretaria de Comu-
nicação (Secom) relata que “o novo 
decreto municipal que atualiza o 
enfrentamento ao coronavírus e fle-
xiona as atividades, será publicado 
hoje (9), mas está em vigor desde 
ontem (quarta-feira, 8)”.

“As feiras do produtor de quarta, 
sexta e domingo deverão seguir restri-
ções e cuidados especiais obrigatórios 
(como uso de máscaras, disponibiliza-
ção de álcool gel e proibição de con-
sumo de alimentos no local (na praça 
de alimentação). É importante que as 

Pedido
No pronunciamento feito na quarta-
-feira (8), o prefeito Celso Pozzobom 
reforçou o pedido para que as pessoas 
mantenham os cuidados com a higieni-
zação, que mantenham o espaçamento 
em filas e permaneçam em isolamento 
social. Pozzobom pediu ainda para que 
a população tenha paciência e se pro-
grame para receber o auxílio emergen-
cial do governo federal, evitando aglo-
merações, principalmente nas agências 
bancárias e nas lotéricas.

Danos ao erário
A ratificação de estado de emergência para estado de calamidade pública, bai-

xado em decreto municipal por Pozzobom na terça-feira (7), deu base jurídica para 
que o município possa notificar pessoas que eventualmente estiverem fora o horá-
rio estipulado, nas ruas do município, principalmente depois que o documento foi 
aprovado pelos deputados estaduais em votação na tarde de ontem (8) na Assem-
bleia Legislativa do Paraná. O promotor de Justiça de Umuarama Marcos Antonio 

de Souza relatou que acompanha os tramites e os decretos. “Seguimos orientando 
a Procuradoria Jurídica do Município para que faça tudo dentro da legalidade, 

principalmente para que as pessoas eventualmente prejudicadas venham a procu-
rar ressarcimento ao Município, gerando danos ao erário”, comentou.

População nas ruas
Com a parcial reabertura do comércio de Umuarama (também através de decreto 

municipal na segunda-feira, 6), a população aparentemente abandonou o isolamento 
social e foi às ruas. O prefeito Celso Pozzobom chegou a citar em duas manifestações 

públicas, ter se deparado com muitas pessoas que estão dentro do grupo considerado 
de risco (idosos) caminhando tranquilamente pelo município sem tomar os cuidados 

necessários para não serem acometidos pelo coronavírus. O promotor Antonio Marcos 
lembra que todas as medidas, inclusive o toque de recolher, estão sendo tomadas por-

que a população está contribuindo para isso e reforça o pedido que vem sendo feito 
desde início da quarentena. “Quem não tiver necessidade de sair as ruas que fique em 

casa e se proteja, protegendo também a família”.

pessoas não levem à feira crianças, 
idosos e pessoas do grupo de risco.

Não será permitida a utilização de 
brinquedos infláveis, cama elástica e 
atrativos para crianças. As demais fei-
ras permanecem proibidas”.

HORA DE SAIR DA RUA
A inda  na  no ta  env i ada  à 

imprensa, a Secom aponta que o 
toque de recolher está mantido nos 
critérios iniciais, com uma adequa-
ção quanto ao horário (das 22h às 
5h) e para entregas (deliver y), que 
poderão serão feitas até as 22h. 
As atividades do comércio podem 
funcionar até as 20h.

PRODUTORES usaram máscaras e mantiveram as barracas distantes umas das outras no primeiro dia de 
feira durante quarentena

ALEX MIRANDA
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Merenda para famílias de 
alunos da rede municipal
A Secretaria Municipal de Edu-

cação reuniu os membros do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) na tarde desta quarta-feira, 
8, para discutir a distribuição da 
merenda escolar às famílias dos 
estudantes das escolas de educa-
ção básica, cadastradas em pro-
gramas sociais. Nos próximos dias, 
o município montará kits com os 
alimentos e as escolas convocarão 
as famílias para buscar as cestas.

Por orientação do Conselho 
Nacional dos Municípios (CNM), 
as prefeituras foram orientadas a 
tratar a questão diretamente com 
os conselheiros da alimentação 
escolar. A distribuição da merenda 
às famílias foi determinada pela lei 
federal 13.987/2020, que alterou 
a lei 11.947/2009 e determina 
que, durante períodos de suspen-
são das aulas nas escolas em 
razão de situação de emergência 
ou calamidade pública, fica auto-
rizada a distribuição imediata dos 
gêneros alimentícios adquiridos 
com recursos do Pnae (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar) 
aos pais ou responsáveis pelos 
estudantes matriculados da edu-
cação básica, com acompanha-
mento pela CAE.

A nutricionista da Secretaria de 
Educação, Fabiana Tonon Laino, 
informou que os alimentos da 
foram recolhidos das escolas muni-
cipais. “Uma equipe de servidores 
da Educação e também conselhei-
ros da CAE vai dividir os alimen-
tos em kits e encaminhar para as 
escolas, que vão informar quantas 
famílias cada uma tem, cadastra-
das nos programas sociais. Estima-
mos que serão atendidas cerca de 

Fonte diária de alimentação
A suspensão das aulas gera complicações em diversos setores e um deles, de vital 

importância, envolve os estudantes que têm na merenda a sua principal fonte diária 
de alimentação. O prefeito lembra que a lei não tem caráter obrigatório, cabendo aos 

gestores definirem a questão. “Aqui em Umuarama nós optamos pela distribuição 
e agora definimos a estratégia adequada para entregar os gêneros alimentícios às 

famílias das crianças das nossas escolas públicas”, completou.

1.500 famílias”, informou.
A data de distribuição das ces-

tas de alimentos será informada às 
famílias diretamente pelas escolas 
onde as crianças estiverem matri-
culadas. Os kits contam com vários 
itens de alimentação básica, como 
arroz, feijão, macarrão, extrato de 
tomate, farinha de trigo, óleo de 
soja, bolachas e também uma 
quantidade de carne congelada, 
entre outros produtos.

AULAS SUSPENSAS
A medida foi adotada porque 

as aulas estão suspensas por 
tempo indeterminado na rede 
municipal, por conta das medidas 

de enfrentamento à pandemia de 
coronavírus. O prefeito Celso Poz-
zobom informou que o município 
aguardava essa autorização para 
definir a distribuição dos alimentos.

“Como são produtos adquiridos 
com recursos federais, não pode-
mos decidir por conta própria o que 
fazer com eles. Existia a preocu-
pação com a data de validade dos 
alimentos, mas agora, com essa 
orientação do governo federal, 
finalmente podemos atender as 
famílias com a merenda escolar 
para que os nossos alunos pos-
sam continuar tendo o acesso à 
alimentação”, afirmou Pozzobom.

MEMBROS do CAE reunidos para discutir a distribuição da merenda escolar às famílias dos estudantes da 
educação básica, cadastradas em programas sociais
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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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se importa com os comentários e que quer

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
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dém diz a Teresa que gostou de conhe-
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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.
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Griselda expulsa 
Antenor de casa
Em “Fina Estampa”,  Griselda convence Guaracy a 
despistar Tereza Cristina. Renê sente-se mal por ter 
mentido para a esposa. Danielle garante aos avós de 
Pedro que ficará com a guarda do menino. Guaracy 
tenta falar de seus sentimentos com Griselda, mas 
ela o repele. Crô desafia Ferdinand. Zambeze cuida 
dos ferimentos de Crô. Luana incentiva Amália a ler 
o caderno de receitas de Dona Zilá. Quinzé beija Dag-
mar. Griselda expulsa Antenor de casa.

Malhação 
Keyla impede Tato de registrar Tonico. 
Ellen pede que Anderson entregue a Jota 
um envelope. Juca pede para Tina fazer 
as pazes com Lica. Anderson convida 
Tina para passear de motocicleta. Jota 
se impressiona com a programação feita 
por Ellen. Roney manda uma mensagem 
para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome 
de Keyla, e elas estranham. As meninas 
decidem promover a “Balada do Bebê” 
para conseguir fraldas para Tonico. Tato 
sai com Tonico, e Keyla faz uma confis-
são para as amigas.

Novo Mundo 
Leopoldina cuida de Pedro, que fica 
encantado. O baú do pai de Anna é rou-
bado. Jacira se declara para Joaquim. 
Pedro não gosta quando Leopoldina 
chama Peter para vê-lo. Thomas recebe 
o baú do pai de Anna. Thomas afirma 
a Anna que encontrará o baú de seu 
pai e Piatã desconfia. Germana acredita 
que Elvira seja uma golpista e decide 
invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir 
Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota ten-
tando agarrar Piatã. Pedro convida Anna 
para um passeio. Olinto e Tibiriçá tentam 
convencer Joaquim a não fugir da aldeia. 
Pedro tenta seduzir Anna.

Totalmente demais
Rosângela pede ajuda a Jonatas 
para sondar Jivago, suposto chefe do 
rapaz, sobre o processo contra Floris-
val. Arthur consegue apagar a foto de 

Carolina do celular de Jojô. Eliza ques-
tiona Jonatas sobre o que o rapaz fará 
para que a mãe não descubra a farsa 
sobre Jivago. Fabinho avisa a Leila e 
Jamaica que decidiu criar um projeto 
para interromper a poluição da Bas-
tille no Rio Tamanduá. Fabinho ajuda 
Jonatas a arrumar um advogado para 
Rosângela e indica Zé Pedro. Eliza sonha 
com Arthur e acaba beijando Jonatas.

As aventuras de Poliana 
Violeta diz a Luisa que Marcelo já deu 
em cima dela. Marcelo acusa Pendleton 
de ter hackeado seu celular. Durval des-
cobre que Guilherme vai para Austrália 
e fica nervoso por Raquel ter escon-
dido a informação. Marcelo vê Débora 
chorando por Afonso e a consola. Sér-
gio descobre que Joana e Claudia estão 
o seguindo e disfarça. Após o incidente 
com Bento, Ruth toma medidas extremas 
de segurança com ele e João. Falcão se 
alia a “Waldão”. Glória volta a ter surtos 
de memória. O grupo de hackers “Ratz” 
invade o sistema do Espelho Amigo e 
causa problemas a O11O. Ester se recusa 
a obedecer as ordens de Pendleton.

Cúmplices de um resgate 
Meire diz que voltou atrás e pensou 
sobre os irmãos Vaz serem separa-
dos. A mulher diz que não é porque 
ajudou eles que ela irá amolecer. 
A síndica explica que alguém pre-
cisa cuidar deles, afinal, agora ela 
é cúmplice deles e não quer se dar 
mal. Os irmãos Vaz abraçam Meire e 

agradecem ela. Safira aparece bêbada 
em casa e chora. Giuseppe presenteia 
Fiorina com uma joia. Luiz cuida do 
cavalo Dourado para participar da cor-
rida. Vicente está preocupado com a 
investigação da polícia. Regina decide 
tentar se aproximar de Otávio e o con-
vida para um almoço casual.

Amor sem igual 
Antônio Júnior diz que vai sair de casa 
e Zenaide começa a chorar. Maiki-
taison diz à Olympia que se a polícia 
descobrir que Cindy está escondida lá, 
o Club pode ser fechado. Bibiana agra-
dece Beto por organizar uma festa para 
Peppe. Em casa, Ramiro descansa em 
seu quarto, Ludmila diz que Donatella 
chegou e quer falar com ele. Fernanda 
conta a dona Sonia que Ramiro não 
viajou coisa nenhuma. Luiggi e Serena 
chegam em casa com Peppe, um pouco 
debilitado. Ramiro pergunta o que Dona-
tella faz em sua casa. Donatella diz que 
Ramiro vai ter que assumi-lo e que veio 
para morar come ele.

O rico e Lázaro 
Asher ajuda um leproso nas ruas. Zac se 
lembra da morte de Malca. Dana não per-
mite que Absalom use um amuleto pagão. 
Rabe-Sáris pede esmola nas ruas. Daniel 
ora ao Senhor. Asher percebe marcas de 
lepra em seu braço. Zac sonha com Zelfa. 
Daniel escuta as palavras do anjo Gabriel. 
Naomi diz que o rei Ciro chegou ao palácio. 
Daniel se apresenta ao monarca e fala 
das profecias de Isaías e Jeremias.
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Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito. Você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

Um fantasma do passado aparece na forma de 
um encontro, e-mail ou um telefonema. Você está 
mantendo as suas emoções sob controle e isso terá 
o efeito de fazer você se sentir em melhor forma, 
principalmente psicologicamente.

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

Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez até 
demais, e isso pode levá-lo a conflitos. Você sente 
uma necessidade crescente de se movimentar e não 
consegue ficar parado. Canalize essa energia para 
o esporte e isso também irá regular o seu apetite.

Seu realismo é tingido com otimismo. Isso vai 
motivar sua equipe e você estará cercado por um 
grupo bom. Seu espírito está girando em todas as 
direções, o que é desgastante. Leve as coisas um 
passo de cada vez e recarregue as baterias em uma 
atmosfera calma.

Suas amizades parecem bem sucedidas. Este é o 
momento de rever as coisas com certas pessoas. 
Seria bom tomar precauções contra o frio e o vento. 
O ar não é um elemento favorável para você hoje.

Um golpe de sorte grande lhe permitirá focar em 
seus objetivos e aproveitar o dia. Não hesite. Você 
vai estar em excelente forma. Preste atenção no que 
come e você terá aumento de energia.

Não hesite em pedir ajuda para superar as suas 
preocupações e os problemas o mais rápido possí-
vel. Leve a sério os primeiros sinais de negligência 
a sua saúde, seus ossos precisam de fortalecimento.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. Você 
vai querer dar um grande passo e isso é a coisa certa 
a fazer. Certifique-se de dar-se este espaço. Você está 
fazendo muito por outras pessoas. Apenas certifique-se 
de fazer pausas. Você não está consciente de seus 
próprios limites e precisa de um descanso!

Seu comportamento obstinado pode fazer com que 
você se isole. Faça um esforço para compreender 
os outros e muitas portas se abrirão se você o fizer. 
Tente suavizar os movimentos bruscos sem reflexos. 
Aproveite o tempo para ter certeza de que não vai 
exagerar e se machucar.
Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. O 
cansaço que você está sentindo é resultado da falta 
de exercício. Você tem sido sedentário e não faz 
exercício físico suficiente há muito tempo.

Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. O 
cansaço que você está sentindo é resultado da falta 
de exercício. Você tem sido sedentário e não faz 
exercício físico suficiente há muito tempo.
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DESAPONTAR
SOCOSRUELA

Substân-
cia para
dispersar
multidões

Sétimo
signo do
Zodíaco

Sílaba de
"hotel"

Bebida
feita de

frutas (pl.)

Ouro, em
espanhol

Combinar
uma

mistura 

Apenas;
somente

Absorve o
oxigênio

do ar 

Corrida
mais

rápida
do cavalo

Arredio;
tímido

Machuca;
agride 

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

(?) Gore,
político
dos EUA

O irmão de Abel
(Bíblia)

Parte musical 
de um filme

Resposta
afirmativa
Armação 
de obras

Ordem dos
advogados
Material 

de baixelas
(?) Cortez,

ator
Rapaz;
menino

Exame
de urina

As Nações
Unidas

De tamanho
inferior
Recato;

vergonha

Pequena 
via pública
Golpes do
boxeador

Muito
visíveis
Causar

decepção

Conquista;
triunfo

Árvore da
papaia

A mulher
acusada

Ponto
cardeal

Bairro
carioca

Aquela que
não é forte

Pulo do
palhaço

Letra que
antecede

o "M"

(?) Mal-
landro,

humorista

Preenchidas

Ferro curvo
em forma

de U

Cada divisão do
estacionamento
Para
mim

Pão feito
de milho

3/eas — oro. 4/lapa. 5/pudor. 7/vitória.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

*** Para sua comodidade e segurança ( nesses tempos de pandemia) 
a Rede Planalto oferece o sistema ON Line. Vc abre o App e  sua com-
pra do conforto da sua casa. Experimente! 

“Só existem dois 
dias no ano que 
nada pode ser 
feito. Um se 

chama ontem e 
o outro se chama 
amanhã, portan-
to, hoje é o dia 
certo para amar, 
acreditar, fazer 
e, principalmen-

te, viver!” 
(Dalai Lama)

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para João 

Bosco dos Santos, Emilene Baquete 
Mendes, Mara Rubia Costa Neto, Nil-

ton Giuliano Turetta e Renata Fernan-
des Farias. Da coluna: felicidades.

Feriadão
Em tempos de consciência coletva o 

feriadão perde a força. Menos viagens, 
menos visitas (ir e receber) e menos cir-
culação de pessoas nas ruas. Os frutos 
nossa cidade já está colhendo com o 

índice baixíssimo de casos de  COVD19. 
Aplausos à todos. 

ZOOM
O destaque de hoje vai para Patrícia Ribeiro Martins Piffer, na foto com o 

marido Elyssandro Piffer. A educadora física, proprietária do Studio Art’Cor-
pus, tem a filantropia como princípio de vida: ela treina crianças atendidas 
pela Casa da Paz na modalidade karatê e muitas medalhas a turminha dela 

tem conquistado por aí afora.  
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Ada Druciack , Sônia Maciel, Vera Gaiarin e Dirce Ruiz 

Relembrando
Em tempo de isolamento social a 
coluna destaca hoje este quarteto 
de amigos que marcaram presença 
no Happy Hour realizado no Mister 
Chopp -, e que comemorou o Dia da 
Mulher. Logo, logo virão Outros

Denise Constante, Zilda Lemos E Ramira Aguilar

PORTAL CIDADE

THIAGO CASONI

Novo Decreto 
O novo decreto municipal atualizando o 

enfrentamento ao coronavírus e flexionan-
do as atividades será publicado hoje, mas 
as definições valem desde ontem (quarta). 

Está autorizado o funcionamento das 
feiras de quarta, sexta e domingo, com 
restrições e cuidados especiais obriga-
tórios (como uso de máscaras, dispo-
nibilização de álcool gel, proibição de 
consumo de alimentos no local, na pra-
ça de alimentação, e recomendação de 

não levar crianças nem idosos e pessoas 
do grupo de risco). Não será permitido 
brinquedos infláveis, cama elástica e 

atrativos para crianças. As demais feiras 
permanecem proibidas.

* * * 

O toque de recolher está mantido nos 
critérios iniciais, com uma adequação 
quanto ao horário (das 22h às 5h) e 
para entregas (delivery), que poderão 

serão feitas até as 22h. As atividades do 
comércio podem funcionar até as 20h. No 
pronunciamento desta quarta-feira, o pre-
feito Celso Pozzobom reforçou o pedido 

de cuidados de higienização, espaçamento 
em filas e isolamento social a quem é 

possível, e pediu que a população tenha 
paciência e se programe para receber o 
auxílio emergencial do governo federal, 

evitando aglomerações. 
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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 campanha de pós-graduação 2020 da Unipar está 
a todo vapor. São mais de cem opções de cursos, 
distribuídos em todas as áreas do conhecimento. 

Aos profissionais do Direito que buscam aprimorar 
o currículo, a Unipar está ofertando diversas 

especializações, entre elas a de Responsabilidade 
Social, novidade em Umuarama. 

As inscrições estão abertas.
O curso chega com a missão de proporcionar o 

exercício do raciocínio jurídico e a análise crítica para 
resolução de casos concretos no 

plano de responsabilidades. 
A matriz curricular foi elaborada para atender as 

demandas do mercado de trabalho, com estudo de 
temas voltados ao tema. Durante as 360 horas de 

aulas serão ministradas as disciplinas Perícia judicial, 
Dano moral e sua liquidação, Responsabilidade 

civil de estado, Direitos de Personalidade e Dano 
emergente e sua liquidação, entre outras.

Para alcançar os objetivos propostos, a coordenação 
do curso montou um corpo docente de alto nível, 

formado por especialistas, mestres e doutores, todos 
com vasta experiência acadêmica e profissional. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso visa o exercício do raciocínio jurídico e a 
análise crítica para resolução de casos concretos no 

plano de responsabilidades

Especialização em 
Responsabilidade Civil

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   

Aglomeração

Uma cena comum nos primeiros 
dias de reativação do comércio em 
Umuarama causou preocupação nas 
autoridades sanitárias. A formação de 
aglomerações no exterior das agências 
bancárias, mesmo com o esforço dos 
funcionários para o cumprimento das 
medidas preventivas estabelecidas 
pelo decreto municipal 082/2020.

A convite da Aciu, gerentes da maio-
ria das unidades participaram de uma 
reunião no auditório da entidade ontem 
(8), com a secretária de Saúde, Cecí-
lia Cividini, o comandante do 25º BPM, 
Carmelito dos Santos, o delegado-chefe 
da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes, o 
diretor da Guarda Municipal, Valdiney 
Rissato, e o comandante do 6º Grupa-
mento de Bombeiros, major Andrey Fal-
kiner, além de representantes sindicais.

O presidente da Aciu, Orlando Luiz 
Santos, e a secretária de Comunicação 
Social da prefeitura, Letícia D’Avila, expu-
seram a necessidade de intensificar os 
esforços para que as medidas restritivas 
sejam integralmente cumpridas em prol 
da manutenção do expediente.

O setor de fiscalização da prefei-
tura elogiou a postura do comércio em 
geral, que não tem medido esforços 
para conscientizar colaboradores e 
consumidores, tornando efetivos todos 
os procedimentos de higienização e 
assegurando o número ínfimo de pes-
soas no interior dos estabelecimentos.

Os gerentes das agências enu-
meraram uma série de dificuldades, 
mesmo designando funcionários para 
monitorar regras imprescindíveis, 
como o espaçamento mínimo de um 
metro e meio entre clientes.

A presença de muitos idosos, de 
crianças e situações de desrespeito 
às orientações, chegando às agres-
sões verbais, são fatores que podem 
suscitar, se necessário, o apoio das 
autoridades policiais.

ASSESSORIA
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Mudança na data das Olimpíadas 
beneficia atletas em preparação
O ex-atleta Olímpico de Saltos 

Ornamentais, César Castro, hoje 
professor de Educação Física e 
treinador da modalidade no Colégio 
Presbiteriano Mackenzie Brasília 
(CPMB), acredita que o adiamento 
de um ano nas datas reservadas 
para a 32ª edição dos Jogos 
Olímpicos, em razão da pande-
mia mundial provocada pelo coro-
navírus, será, em maior par te, 
positiva para os atletas em trei-
namento, para a organização do 
evento e para os espectadores.

“A decisão de adiar por um ano 
foi a mais acertada, melhor para 
todo mundo, incluindo atletas e 
treinadores. Em ano Olímpico, o 
foco é total para o evento, então, 
cada dia de treino conta. Se os 
atletas estão preocupados com 
outras questões ou limitados, fisi-
camente, para realizar os treinos, 
isso acaba prejudicando o desem-
penho final. O que afetaria muito 
os jogos neste ano, principalmente 
considerando a condição de algu-
mas potências, como a Itália e a 
Espanha”, explicou Castro, que 
foi duas vezes finalista dos Jogos 
Olímpicos, em 2004 (Atenas) e 
2016 (Rio de Janeiro).

O Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) divulgou a mudança no 
calendário dos jogos, que ocor-
reriam entre 24 de julho e 9 de 

Time
A previsão era de que 11 mil atletas, 
de pelo menos 204 países, disputas-
sem os Jogos de Tóquio, distribuídos 
por 33 modalidades esportivas. Se 
não bastasse esse contingente de 
pessoas, o COI e o Comitê Organiza-
dor do Japão estimavam que as pro-
vas recebessem até cinco milhões de 
espectadores de todo o mundo, nos 
43 locais de disputas.

agosto e 25 de agosto e 6 de 
setembro (Paralímpicos) deste 
ano. O compromisso com as 
Olimpíadas de Tóquio será, agora, 
de 23 de julho a 8 de agosto de 
2021. E as Paralimpíadas, por 
deliberação do Comitê Paralím-
pico, foram agendadas para o 
intervalo de 24 de agosto a 9 de 
setembro do ano que vem.

A decisão foi tomada após 
uma série de avaliações e dis-
cussões envolvendo o presidente 
do Comitê Olímpico Internacio-
nal, Thomas Bach, e dirigentes 
das federações espor tivas e de 
comitês nacionais. A nova data 
cumpre a promessa do COI de 
que os Jogos seriam realizados 
até o verão de 2021.

“A decisão de adiar por um ano foi a mais acertada, melhor para todo mundo, incluindo atletas e treinadores”, 
disse Cesar Castro

DIVULGAÇÃO
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