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UMUARAMA

Calamidade pública 
é reconhecida 
pela Alep em 38 
municípios do Paraná 
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 A Procuradoria Jurídica do Município de Umuarama vai contestar a decisão do Tribunal 
de Justiça que derrubou o decreto municipal que instalava o toque de recolher na cidade. 
Enquanto o mérito não é julgado, a decisão é de que o toque de recolher seja suspenso. 

Mesmo assim, a Guarda Municipal disse que continuará fazendo rondas para que as 
pessoas sigam as regras de isolamento social.  

Decisão do TJ que derrubou o 
toque de recolher será contestada
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Todo cuidado é pouco 
O Poder Público liberou o funcionamento das Feiras do 
Produtor e a reabertura do comércio em Umuarama, 

mas pede que a população tome os cuidados necessários 
de higienização e use máscaras ao sair de casa para se 
proteger do coronavírus. A orientação também é de 

que, as pessoas que não precisarem sair de casa, que 
permaneçam em isolamento social. 

l Pág. 8 

Estado afirma que 
não investiga casos 
suspeitos de covid-19 
em Umuarama

Câmara Municipal 
retorna aos trabalhos 
e terá sessão 
ordinária na segunda
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Saúde comprometida
A preocupação, é sobre a possibilidade de que o serviço de 
saúde possa ficar sobrecarregado, tanto que o presidente 
da Associação Médica de Umuarama, o pneumologista 
Ronaldo de Souza, emitiu comunicado informando que está 
preocupado com o número de leitos disponíveis e fez um apelo, 
para que a população evite agrupamentos. “Pedimos a população 
que siga estritamente os protocolos de prevenção, que evitem 
aglomerações e saiam somente se for extremamente necessário, 
mantendo todos os cuidados de higiene, para que nos ajudem a 
reduzir o número de casos graves”.

Medida desnecessária
Um mandado de segurança foi impetrado na Vara da Fazenda Pública 
em Umuarama objetivando a liberação para o funcionamento do 
sistema de delivery, para que possa ser realizada a entrega fora do 
horário estipulado em toque de recolher pela Prefeitura Municipal. 
Segundo o advogado Sandro Gregório, trata-se de um serviço 
essencial (entrega de alimentos prontos). Ele questiona a entrega 
de medicamentos. “Se a entrega de medicamentos pode ser feita a 
qualquer horário, a entrega de alimentos também pode. Isso mantém 
as famílias por mais tempo dentro de suas casas”. O advogado lembra 
também que a medida de toque de recolher, com bares e lanchonetes 
fechados, não tem fundamento e é desnecessária. É importante 
lembrar que uma decisão liminar do Tribunal de Justiça derrubou o 
toque de recolher no município. A decisão tem efeito imediato e cabe 
recurso por parte da prefeitura. (veja mais na pag 03)

Abre e fecha
A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do 
Paraná protocolaram uma ação civil pedindo a imediata suspensão 
do Decreto Municipal 082/2020 que pode gerar no fechamento 
dos estabelecimentos cujas atividades não são consideradas 
essenciais em Umuarama. A medida foi tomada devido ao 
intenso movimento no centro de Umuarama após a reabertura 
do comércio. Nesta tarde da quarta-feira (8), a juíza substituta do 
Juizado Especial da Fazenda Pública de Umuarama, Sandra Lustosa 
Franco, extinguiu a ação e determinou a remessa dos autos, com 
urgência, a uma das Varas da Fazenda Pública.

Riscos à saúde
A ação pede o cumprimento 
do decreto estadual. 
4.317/2020, que estende 
a todos os municípios do 
Estado do Paraná a proibição 
de liberação de atividades 
e serviços de caráter não 
essencial. A justificativa das 
defensorias é que a situação 
coloca em risco à vida e à saúde 
dos munícipes, sendo urgente 
a análise do pedido liminar 
em sede de plantão, diante 
necessidade de proteção da 
saúde pública em Umuarama, 
por meio da adoção do princípio 
da precaução.

Números
De acordo com a Secretaria de 
Saúde do estado, até ontem, 
apenas dois casos estavam 
confirmados em Umuarama e 
curados, conforme a secretaria 
municipal. Outros dois são 
mantidos em investigação e 90 
foram descartados, entre os 
94 casos registrados na cidade. 
Já o município tem números 
diferentes, e apontou 157 
notificações de coronavírus, 
com 76 em acompanhamento, 
sendo que destes, 72 estão em 
isolamento domiciliar e dois 
casos confirmados, além dos 
79 descartados.
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Calamidade pública é reconhecida 
pela Alep em 38 municípios do PR

Mais 38 cidades do Paraná tive-
ram seus decretos de calamidade 
pública aprovados pela Assembleia 
Legislativa do Paraná na quarta-feira 
(8). A votação aconteceu em ses-
sões remotas e, no total, 40 muni-
cípios paranaenses tiveram seus 
decretos reconhecidos pelo Poder 
Legislativo estadual como determina 
a lei em decorrência da pandemia da 
Covid-19. Umuarama foi uma delas.

O projeto de decreto legislativo 
05/2020, de autoria da Comissão 
Executiva, reconhece a ocorrência 
de estado de calamidade pública 
também em Abatiá, Bituruna, Bom 
Sucesso do Sul, Campina do Simão, 
Campo Largo, Cornélio Procópio, 
Francisco Beltrão, Guamiranga, 
Ibaiti, Leópolis, Mallet, Matinhos, 
Medianeira, Nova Tebas, São José 
da Boa Vista, Sertaneja, Campo 
Magro, Ponta Grossa, Enéas Mar-
ques, Cianorte, Rio Negro, Guara-
tuba, Campo Mourão, Cruzmaltina, 
Ribeirão Claro, Laranjal, Engenheiro 
Beltrão, Paulo Frontin, Cruzeiro do 
Oeste, Primeiro de Maio, Conse-
lheiro Mairinck, Santa Fé, Bela Vista 
da Caroba, Foz do Iguaçu, Lupionó-
polis, Querência do Norte e Maringá 
até 31 de dezembro de 2020.

Segundo o presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
a medida é necessária devido à 
dificuldade que muitos prefeitos 
terão de cumprir as metas fiscais. 
“Já aprovamos para as cidades de 
Cascavel e de Guarapuava e para 
o próprio Estado do Paraná. Para 
que os senhores prefeitos possam 
romper as barreiras da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que obriga 
o cumprimento de metas fiscais, 
há a necessidade de aprovação 
dessa situação de calamidade 
pública. Assim no final do exercício 

LRF 
O reconhecimento do estado de calamidade pública de um município pela Alep 

cumpre o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal e suspende restrições de 
eventual descumprimento aos limites de despesa com pessoal e de dívida conso-
lidada. Da mesma forma, é dispensado o cumprimento de resultados fiscais e a 

limitação de empenho. A proposta teve os pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça e Finanças e Tributação aprovados durante a sessão remota 

ordinária, quando o texto também foi aprovado em primeira discussão. Durant 
as discussões vários deputados manifestaram preocupação com a aplicação dos 
recursos e pediram responsabilidade e discernimento aos gestores municipais.

financeiro, os prefeitos ficam livre 
desse cumprimento de metas”.

O primeiro secretário, Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), destaca 
a preocupação dos prefeitos com 
os gastos com pessoal e alerta 
para a necessidade de pedir o 
reconhecimento também para o 
Governo Federal. “Os municípios 
vão ultrapassar e muito os gastos 
com pessoal em função da queda 
da receita e também há a questão 
das metas fiscais. Esse reconheci-
mento é importante. O município, 
além da Assembleia, ele tem que 
ter o reconhecimento do estado de 
calamidade por parte do Governo 
Federal, no caso da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, naquilo 
que é específico em relação aos 
procedimentos de dispensa de lici-
tação e compras emergenciais”.

Romanelli (PSB) alertou os prefei-
tos que a Alep só vai reconhecer o 
“estado de calamidade pública” dos 
municípios que enviarem os pedidos 
ao legislativo estadual e que cum-
prirem os requisitos legais para tal. 
“É bom fazer o alerta para todos os 
prefeitos que não faremos reconhe-
cimento de estado de calamidade, 
em bloco, a todas cidades. Os muni-
cípios só terão o reconhecimento 
se preencheram os requisitos para 
a solicitação e obviamente àqueles 
que assim o pedirem”, disse.

MEDIDA é necessária devido à dificuldade que prefeitos terão de cumprir as metas fiscais, disse o presidente

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Diária por
leitos de UTI

O Ministério da Saúde 
publicou portaria que dobra 
o valor do custeio diário dos 
leitos em UTIs Adulto e Pediá-
trica. O incentivo de R$ 1.600, 
em caráter excepcional, é dire-
cionado exclusivamente para 
o atendimento dos pacientes 
com coronavírus.

O deputado estadual 
Michele Caputo (PSDB) lembra 
que a medida é fundamental 
num momento em que os 
hospitais precisam ampliar 
equipes e adequar estruturas.

“Essa remuneração dobrada 
vai incentivar que mais hospitais 
abram leitos para o SUS nesta 
fase crítica. Além disso, é uma 
ajuda aos Estados, que preveem 
colocar recursos próprios para 
melhorar esse valor pago pela 
diária”, explica o deputado, que 

já foi secretário estadual 
da Saúde.

CUSTEIO
O recurso é para a manu-

tenção de leitos habilitados 
temporariamente, que ante-
riormente eram custeados 
pelo MS no valor de R$ 800/
dia. Para habilitação de novos 
leitos nos estados, o gestor 
local deve solicitar à pasta 
federal da saúde. As habilita-
ções acontecem quando um 
Estado ou município criam um 
leito de UTI e informam ao 
MS que tem o leito e pedem 
recursos para manter o custo 
do serviço dele. Esse dinheiro 
é para pagar luz, gazes, ser-
viço, pessoal, manutenção 
entre outros itens. O MMS 
fará o repasse antecipado 
referente a 90 dias.

Plano Mansueto
O projeto que cria um plano 

emergencial de ajuda finan-
ceira aos estados e municí-
pios para reduzir os efeitos da 
crise do coronavírus, pautado 
para ontem (9) na Câmara dos 
Deputados, será votado só na 
semana que vem.

Houve falta de consenso 
em relação a pontos do texto 
e a avaliação da equipe econô-
mica de que o projeto seria uma 
“bomba fiscal” para o Tesouro.

O projeto foi apresentado na 
quarta (8) pelo deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ) em substituição 
ao chamado Plano Mansueto.

A diferença entre as duas 

Habilitação de Leitos
Os pedidos anteriores de habilitação para novos leitos serão 

desconsiderados. Os gestores devem encaminhar novas solici-
tações, já que precisam de outros requisitos como assinatura 

do gestor municipal e estadual. Gestores estaduais e municipais 
serão incentivados a informar os leitos que estão prontos para 

serem habilitados e, assim aumentar ainda mais a oferta no SUS. 
A publicação das portarias vai considerar critérios epidemiológicos 
(paciente x leitos) e rede assistencial disponível dos estados, pelo 

período excepcional de 90 dias, podendo ser prorrogado.

propostas é que o novo plano 
prevê medidas de socorro a curto 
prazo, voltadas ao combate da 
pandemia. O original, enviado pelo 
governo em junho ao Congresso, 
é considerado uma medida mais 
eficaz a médio e longo prazo.

A nova proposta reestrutura 
operações de crédito e sus-
pende o pagamento das dívidas 
de estados com a União. Com 
isso, os estados poderão fazer 
novos empréstimos para aplicar 
em ações de combate à pande-
mia e estabilizar as receitas em 
2020. A única contrapartida aos 
entes é não aumentar os salá-
rios dos servidores.

Mensalidades
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo e 
presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa, espera para 
hoje a proposta dos 
sindicatos das escolas e das 
faculdades particulares do 
Paraná sobre a cobrança 
das mensalidades durante 
a pandemia do coronavírus. 
“De um lado, argumenta-se 
que as escolas e as 
faculdades estão 
economizando em gastos 
com água, luz, telefone. De 
outro, que as aulas on-line 
exigem investimentos que 
não estavam programados 
inicialmente”.

Proposta
A demanda foi levada 
a Bakri pela deputada 
Mara Lima (PSC) e pelo 
deputado Evandro Araújo 
(PSC) e a proposta das 
escolas e das faculdades 
particulares será entregue 
ao governo Estado.

Operações bancárias
O Senado vai votar na 
semana que vem projeto 
de lei que suspende 
até o fim do ano as 
tarifas de transferências 
bancárias. Hoje, os 
correntistas têm direito 
a duas transferências 
gratuitas entre contas 
do mesmo banco, por 
mês. O senador Alvaro 
Dias (Podemos), autor 
do projeto, observa 
que esse número tão 
pequeno de transferências 
sem cobrança de tarifa 
é insuficiente para lidar 
com a situação atual. 
Ele lembrou que, em 
decorrência da pandemia 
do coronavírus, é preciso 
estimular o uso da internet 
nas operações bancárias.

Ano letivo
O governo federal editou 
uma MP que estabelece 
normas excepcionais para 
o ano letivo de 2020 da 
educação básica e do ensino 
superior. Segundo o senador 
Flávio Arns (Podemos), 
é preciso flexibilizar o 
calendário: “Nós temos 
que ter uma solução 
para isso. É uma situação 
extremamente excepcional 
para a humanidade não 
só para o Brasil. Entidades 
internacionais têm 
indicado que 85% dos 
alunos no mundo estão 
com as aulas suspensas 
em função da pandemia 
do covid-19”, disse.

Turismo
A expectativa de 
representantes de hotéis, 
operadoras e agências de 
viagens é de que o turismo 
no Brasil só deve voltar aos 
patamares anteriores à crise 
causada pela pandemia da 
covid-19 no fim deste ano. 
O único movimento que as 
empresas ligadas ao turismo 
têm recebido é de clientes 
pedindo a remarcação ou o 
cancelamento das reservas. 
Segundo enquete realizada 
pelo Fórum de Hoteleiros do 
Brasil com 736 hotéis, 63% 
deles estão fechados. Entre os 
resorts, o índice é de 100%.

Alerta
O deputado Romanelli (PSB) 
alertou os prefeitos que a 
Assembleia Legislativa só 
vai reconhecer o “estado 
de calamidade pública” aos 
municípios que enviarem 
os pedidos ao legislativo 
estadual e que cumprirem 
os requisitos legais para 
tal. Mais 38 cidades 
tiveram seus decretos 
de calamidade pública 
aprovados.



05GERALUMUARAMA, 10 DE ABRIL DE 2020

Decisão do TJ que ‘derrubou’ o 
toque de recolher será contestada

Uma liminar do Tribunal de Jus-
tiça derrubou o decreto 082/2020 
do Poder Executivo Municipal que 
instalava o toque de recolher no 
município a partir das 21h. Automati-
camente derrubou também o mesmo 
o artigo que o alterava, no decreto 
087/2020, publicado em Diário Ofi-
cial na terça-feira (7), o horário da 
restrição. Este último mantinha o 
toque de recolher, mas alterava o 
horário de início das 21h para as 
22h, com término às 5h.

Por conta disso, a Secretaria de 
Comunicação (Secom) da Prefeitura 
Municipal informou ao Jornal Tribuna 
Hoje News ontem quinta-feira (9) que 
ao menos durante a noite e no decorrer 
do feriado de Páscoa (caso não fosse 
julgado), não haveria toque de recolher 
em Umuarama, reforçou que a Procu-
radoria Municipal entrou com recurso a 
fim de derrubar a liminar do Tribunal. O 
documento foi enviado em caráter de 
urgência e aguarda julgamento.

O artigo 2º do dos decretos 082 
e 087 determina que “todo indivíduo 
dentro do território do Município de 

Mesmo com o fim do toque de recolher, as rondas continuam
A decisão do relator José Mau-

ricio Pinto de Almeida determina 
que liminarmente foram suspensos 
imediatamente os efeitos do decreto 
082/2020, com efeito erga omes 
(expressão usada no meio jurídico, 
para indicar que os efeitos de algum 
ato ou lei atingem todos os indiví-
duos de uma determinada população 
ou membros de uma organização, 
para o direito nacional), até o julga-
mento definitivo do mérito.

Mesmo assim, a Guarda Munici-
pal dará sequência aos trabalhos a 
fim de seguir as determinações que 
ainda mantém lanchonetes, bares e 
pubs da cidade fechados durante a 
quarentena. Festas particulares com 
aglomeração de pessoas também 
não podem acontecer.

Segundo Valdiney Rober to 

Rissato, inspetor chefe da Guarda 
Municipal de Umuarama,

o trabalho de fiscalização não 
será encerrado, mesmo com a 
suspensão do toque de recolher. 
“O toque de recolher tirava a auto-
nomia da pessoa de ficar na rua a 
par tir de um horário determinado. 
Já os bares e lanchonetes devem 
continua fechados, churrascos e 
festas não podem ser realizados”, 
explica o chefe da GM, lembrando 
que o deliver y poderá entregar a 
qualquer horário.

“Nós estaremos rodando com 
três equipes da Guarda Municipal 
durante todas as noites, sempre 
acompanhados de policiais milita-
res e de uma equipe da Vigilância 
em Saúde da Prefeitura de Umua-
rama. Continuaremos as rondas, 

a fim de fazer com que as deter-
minações do decreto sejam segui-
das”, reforça.

Rissato reforça também que, se 
forem flagradas aglomerações de 
pessoas pela cidade haverá aborda-
gens e averiguações. “Poderemos 
recolher tudo, cadeiras, narguilés e 
aplicar sanções administrativas”.

As pessoas flagradas infringindo 
a determinação poderão ser enqua-
dradas no ar tigo 268 do Código 
Penal – Infringir determinação do 
poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença 
contagiosa cabe pena de detenção 
de um mês a um ano, e multa; ou 
no artigo 330, em que desobedecer 
ordem legal de funcionário público, 
prevê pena de detenção de 15 dias 
a seis meses e multa.

Umuarama deverá se sujeitar ao 
Toque de Recolher, pelo que deverá 
respeitar a proibição de livre circu-
lação, devendo permanecer obri-
gatoriamente em seu domicílio”. A 
mudança entre eles ficou apenas no 
horário de início. No 082 era a partir 
das 21h e no 087 a partir das 22h 
e o termino é as 5h do dia seguinte, 
durante toda a semana.

PUNIÇÃO
E ainda, no artigo 17 do decreto 

082, fica definido que o não 

cumprimento das medidas estabe-
lecidas, considera-se infração à legis-
lação municipal sanitária e sujeita 
o infrator ao pagamento de multa 
no valor entre R$ 300 a R$ 5.000, 
que pode ser aplicada cumulativa-
mente com a cassação da licença 
de funcionamento, o fechamento 
compulsório e imediato do estabe-
lecimento e a paralisação compul-
sória e imediata da atividade, se 
o infrator for empresário e estiver 
atuando fora do horário estipulado.

NÃO haveria toque de recolher em Umuarama até que recurso impetrado pela Procuradoria Municipal seja julgada

DIVULGAÇÃO
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Umuarama sem nenhum caso 
de Covid-19 em investigação

O boletim diário com os números do 
avanço do coronavírus no Paraná mostrou 
ontem (quinta-feira, 9) que Umuarama não 
possui nenhum caso sendo investigado. 
Os números do Estado contestam o que 
vem sendo informado pela Secretaria de 
Saúde do Município, que estão sendo 
acompanhados 76 pacientes suspeitos de 
terem sido infectados pela doença, sendo 
que 72 estão em isolamento domiciliar 
e quatro pessoas estão internadas nas 
UTIs disponíveis para atender a casos 
de coronavírus na cidade.

O mais impor tante é que nos 
boletins diários das duas secreta-
rias, estão registrados dois casos 

PR confirma 621 casos e 24 óbitos de Covid-19

que foram confirmados, sendo que 
a Saúde do Município ressalta que 
estes são considerados curados, ou 
seja, estamos com zero casos confir-
mados em Umuarama, que teve 92 
casos descartados.

Na região compreendida pela 12ª 
Regional de Saúde, Umuarama é a 
única cidade que teve casos confir-
mados da doença

CIANORTE
Os números não são os mesmos 

em Cianorte (município localizado a 
84 quilômetros de Umuarama), que 
faz parte da 13ª regional de Saúde. 
A Secretaria de Saúde do Estado 

registrou na Capital do Vestuário 13 
casos confirmados e uma mor te, 
além de 48 casos que foram des-
car tados. Naquela regional, em São 
Manoel do Paraná também foi regis-
trado um caso da doença.

CUIDADOS
A Secretária de Saúde de Umua-

rama, Cecília Cividini continua orien-
tando as pessoas para que perma-
neçam em suas casas e só saiam 
se for necessário e mantenham os 
parentes que fazem parte do grupo 
considerado de risco em isolamento 
social, além de tomar todos os cui-
dados de higienização.

O boletim do coronavírus divulgado 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
ontem (9) registra 71 novos casos 
e mais sete óbitos. O Paraná soma 
atualmente 621 pacientes confirma-
dos, com 24 óbitos.

Uma mulher de 83 anos estava 
internada desde o dia 1º de abril no 
Hospital Regional do Litoral, em Para-
naguá, e teve confirmada a Covid-19 no 
último domingo (5). Após investigação, 
a paciente foi transferida para Natal, no 
Rio Grande do Norte, onde residia efeti-
vamente. Ainda em Paranaguá, faleceu 
um homem de 48 anos que também 
estava internado no Hospital Regional do 
Litoral. Ambos possuíam comorbidades 
e vieram a falecer na quarta-feira (8).

Também na quarta-feira, faleceram 
três homens, de 55 e 88 anos, que 
estavam internados em Maringá, e de 
42 anos, de Campina da Lagoa.

Um paciente de 72 anos, de Curi-
tiba, estava internado desde o dia 21 
de março, tendo a confirmação da 
doença no dia 27/03; um homem de 
56 anos residente também na capital 
paranaense estava internado desde o 
dia 02 de abril, tendo a confirmação 
da doença no dia no domingo (05). Os 
dois vieram a óbito terça-feira (7).

NOVOS CASOS
Os 71 novos casos são de Almi-

rante Tamandaré (1), Curitiba (32), 

Pinhais (3), Colombo (2), Cascavel (11), 
Maringá (2), Araucária (1), Campo Largo 
(1), Campina da Lagoa (1), Guaraniaçu 
(1), Foz do Iguaçu (1), São João do Ivaí 
(2), Manoel Ribas (1), Campo Mourão 
(1), Fazenda Rio Grande (2), São José 
dos Pinhais (2), Paranavaí (1), Lapa 
(1), Piraquara (1), Londrina (2) e Assis 
Chateaubriand (2).

DADOS GERAIS
O Paraná registra atualmente 24 

óbitos dos 621 casos confirmados. 

Doze pacientes não residem no 
Estado. Há 5.504 casos descartados 
e 346 em investigação.

O Paraná em 117 pacientes interna-
dos, sendo 68 em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e 49 em leitos clínicos.  
Dentre os 399 municípios do Estado, 
74 já confirmaram casos ou óbitos.

Até agora, 114 pacientes já foram 
liberados do tratamento, no Paraná. 
Esse dado não inclui ainda o número 
do município de Curitiba.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 0,07 0,53 3,30
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 +5,61% 17,32 
Vale ON -0,62% 43,51 
ItauUnibanco PN +5,13% 24,18 
Viavarejo ON +13,80% 5,03 
Cielo ON +22,14% 5,02 
Gol PN +9,50% 11,99

IBOVESPA: +2,97% 78.624 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 108,40
Libra est. 0,80
Euro 0,91
Peso arg. 65,18

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,0% 5,0900 5,0910 -2,0%
PTAX  (BC) -2,6% 5,0773 5,0779 -2,3%
PARALELO -0,9% 4,3200 5,3100 -1,8%
TURISMO -0,9% 4,3200 5,2900 -1,9%
EURO -2,0% 5,5490 5,5507 -3,1%

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 09/04

Iene R$ 0,0469
Libra est. R$ 6,33
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1270,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/04

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 09/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 92,50 -2,1% 7,6%
SOJA Paranaguá 99,50 -1,5% 6,4%
MILHO Cascavel 48,50 0,0% 7,8%

SOJA 863,50 9,00 -0,7%
FARELO 292,50 -0,30 -2,6%
MILHO 331,75 1,75 -11,0%
TRIGO 556,50 8,25 7,3%

SOJA 86,87 0,0% 5,0%
MILHO 42,55 0,0% 1,4%
TRIGO 57,66 0,0% 8,8%
BOI GORDO 184,08 0,0% -1,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/04 PR DIA 30d.

Em 09/04 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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Sessão na
Câmara

O pres idente da 
Câmara Municipal de 
Umuarama, vereador Noel 
do Pão (PSC) convocou os 
vereadores para a realiza-
ção de uma sessão ordi-
nária na próxima segunda-
-feira 13, às 19h30.

A Mesa Diretora do 
Poder Legislativo havia 
decidido por manter os 
funcionários em isola-
mento domiciliar, alguns 
trabalhando remotamente, 
durante o período de qua-
rentena, mas ontem (quin-
ta-feira, 9) foi publicada a 
pauta com as proposições 
em tramite na Casa.

Os projetos que serão 
discutidos na segunda, 
foram colocados em 
pauta há três semanas, 
tendo em vista que reu-
niões de comissões tam-
bém foram suspensas 

devido à decisão tomada 
no Legislativo em parar 
os trabalhos tempora-
riamente por causa do 
avanço do coronavírus.

Entre as proposições 
estão as que instituem 
no Município a Política 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e a Câmara 
Mirim. Um projeto dispõe 
sobre os instrumentos de 
vigilância e rastreamento 
precoce do transtorno do 
espectro autista no sis-
tema público municipal 
de saúde e outros dois 
denominam vias públicas.

Está previsto ainda em 
pauta duas resoluções 
que servem para oficiali-
zar a realização de sorteio 
para designar Comissão 
de Exame para avaliar 
denúncia feita contra dois 
vereadores de Umuarama.

Ao desenvolver 
trabalho prático para 
as matérias de Ética e 
Legislação Publicitá-
ria, e Promoção de 
Vendas e Merchan-
dising, orientados 
pela professora Ana 
Ribas, acadêmicos do 

quarto ano do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar Criaram o 
Projeto ReFÉição. Os alunos aplicam conhecimentos comunicacionais na 
campanha social, mobilizando a sociedade para a doação de alimentos 
e esperança as famílias durante o período de quarentena. “Muitas estão 
impossibilitadas de realizar atividades que garantem o sustento, pois boa 
parte tem que alimentar os filhos, que antes recebiam a merenda escolar. 
O projeto segue com o cronograma e convida a população a divulgar a 
campanha compartilhando o a fan page projetorefeicao no Facebook e 
projetorefeicao2020 no Instagram.

Renda Brasil
O presidente Jair Bolsonaro 
pode ter um benefício social 
para batizar e marcar sua 
passagem pela Presidência - 
seja de um ou dois mandatos. 
Engendra-se no gabinete do 
ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, um projeto para 
enterrar a nomenclatura 
nascida no Governo de Lula 
da Silva. O Bolsa Família deve 
se chamar Renda Brasil. Não 
seria caso inédito. O próprio 
Bolsa como é conhecido 
hoje foi uma unificação dos 
programas Bolsa Escola, 
Bolsa Alimentação e Auxílio-
Gás criados no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

Primeira Infância...
O ministro Onyx também 
estuda, dizem interlocutores, 
criar uma Secretaria da 
Primeira Infância, que cuidaria 
de programas para crianças de 
até 6 anos.

...e primeira-dama
A secretaria seria um presente 
do presidente para a primeira-
dama Michele Bolsonaro.

Alô, 190!
Por falar em gás, conforme 
antecipamos há dias, o botijão 
começa a sumir da praça. E 
onde o cidadão encontra paga 
até R$ 140 o produto - o dobro 
do preço normal

Desconta não
Os dias parados na greve de 
2015 não podem atrapalhar 
pontuação para o concurso de 
remoções de policiais federais 
(quando agente solicita 
transferência de unidade). 
A sentença do juiz Alysson 
Fontenele, do TRF1, também 
reconheceu a Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef) como representante 
legítima da categoria.

Esquerda-direita
O PDT do Rio de Janeiro está 
caminhando a passos largos 

para fechar com Eduardo Paes 
(DEM), que tentará a prefeitura 
novamente este ano. 

MERCADO
Calote oficial?
A OAB nacional elaborou plano 
B à proposta de Paulo Guedes 
e João Dória, que querem 
liberar estados e municípios 
para não pagar precatórios 
até 2022. A Ordem diz que 
é possível evitar o calote e 
injetar R$ 100 bilhões na 
economia, ainda em 2020.

Crise chegou 1
O mês de março apresentou 
queda de 16,6% em relação 
a fevereiro, segundo o Índice 
GS1 Brasil de Atividade 
Industrial, calculado pela 
Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil.

Crise chegou 2
Luciano Hang, das lojas Havan, 
divulgou que a pequena São 
João Batista (SC) já tem 2.400 
desempregados. Segundo 
dados do IBGE, são 25% da 
população ativa.

Páscoa feliz
As Americanas estão doando 
3 milhões de ovos de Páscoa 
para crianças de abrigos. Kits 
com chocolates, pelúcias, 
canecas e colombas pascales 
são entregues aos orfanatos, 
por funcionários das lojas, 
uma parceria com a Top Cau, 
Nestlè, Garoto e Romanato. 

Cidadania digital
O Mercado Pago anunciou 
o #DesafioDoSeuJeito no 
combate à covid-19. Através 
do aplicativo, o leitor escolher 
a organização que deseja 
apoiar - Cruz Vermelha ou 
Banco de Alimentos - e o valor 
da doação.



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 10 DE ABRIL DE 2020

População deve usar máscaras ao 
sair para locais movimentados

Com a flexibilização do funcio-
namento da atividade econômica 
em Umuarama, a par tir desta 
semana, a Secretaria Municipal de 
Saúde passou a recomendar a uti-
lização de máscaras para garantir 
mais segurança à população que 
tem saído às ruas. O município 
reforça a recomendação de isola-
mento domiciliar, principalmente 
para o grupo de risco – formado 
por idosos, diabéticos, hipertensos 
e demais doentes crônicos, ges-
tantes e pessoas com imunidade 
baixa e saúde comprometida.

O importante é adotar medidas 
de prevenção para reduzir a possibi-
lidade de contágio pelo coronavírus. 
“Como a população tem saído às 
ruas, inclusive quem mais deveria 
ficar recolhido em casa – que são os 
idosos –, é necessário adotar medi-
das que reforcem a prevenção para 
tentar minimizar o risco de infecção 
pelo vírus”, reforça a secretária 
municipal de Saúde, Cecília Cividini.

O Ministério da Saúde adquiriu 
da China 240 milhões de másca-
ras cirúrgicas e N95 para garantir 
por pelo menos 60 dias o abaste-
cimento da rede pública hospita-
lar, para proteção de profissionais 
no atendimento a pacientes com 
a Covid-19. A encomenda totaliza 
960 toneladas. Para os demais 
cidadãos, o ministério lançou nota 
informativa para confecção de 
máscaras caseiras, que funcionam 
como uma barreira física ao vírus 
e servem como proteção.

As máscaras caseiras têm se tor-
nando um fenômeno mundial e qual-
quer cidadão pode fazer a sua em 
casa. “Você pode fazer uma máscara 
usando um tecido grosso, com duas 
faces. Não precisa de especificações 
técnicas. Ela faz uma barreira tão 
boa quanto as industrializadas. As 

Controle da doença
“Tudo isso é fundamental para que a gente consiga caminhar com a ameaça 

do coronavírus sob controle, dentro da capacidade de atendimento da nossa rede 
hospitalar. Se a população relaxar o número de casos pode aumentar drastica-

mente e nos levar a tomar medidas mais rígidas, porque vai faltar leitos hospitala-
res e UTIs para todos que vão precisar”, alertou. “Portanto, tente ficar em casa. E 
se precisar sair para locais públicos de grande movimento, ou enfrentar filas, use 
máscara. Tenha sempre uma máscara a mais e um recipiente com álcool gel para 

manter a higienização”, finalizou Celso Pozzobom.

máscaras de pano para uso comu-
nitário funcionam muito bem e não 
são caras de fazer. Agora temos 
de lutar com as armas que a gente 
tem”, explicou o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta.

ISOLAMENTO
O prefeito Celso Pozzobom 

reforça que o ideal é permanecer 
em casa o máximo de tempo pos-
sível. “Quem não está trabalhando 
e se preocupa com a sua saúde e 
dos seus familiares deve ficar em 
casa, especialmente se per ten-
cer ao grupo de risco. Mas, se for 
necessário ter de sair em algum 
momento, é preciso se cercar de 

todos os cuidados possíveis para 
evitar a exposição e o contato com 
o vírus. A máscara, seja ela caseira 
ou certificada, é uma ferramenta 
importante”, defendeu.

Pozzobom lembra que a liberação 
gradual de atividades econômicas 
realizara pelo município ocorre com 
o compromisso dos vários setores 
em adotar medidas de prevenção 
ao contágio, como limitação de 
clientes e trabalhadores conforme 
o espaço físico das lojas e indús-
trias, disponibilização de álcool gel 
e pias com água e sabão, espaça-
mento em possíveis filas e também 
a utilização da máscara.

SECRETÁRIA de Saúde reforça que o importante é adotar medidas de prevenção para reduzir o contágio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Atiradores reforçam doações e 
ajudar abastecer o Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Umuarama 
recebeu um reforço impor tante. 
Desde o último dia 30, atiradores 
do Tiro de Guerra 05.012 estão 
realizando doações para abaste-
cer o banco de sangue, respon-
sável por suprir a demanda da 
cidade e de vários municípios da 
região. Segundo o subtenente 
Finamor, 36 jovens que prestam 
o serviço militar obrigatório neste 
ano já realizaram doações nas 
duas últimas semanas.

“Diante da necessidade do 
Hemonúcleo, por conta da queda 
nas doações e da alta demanda, 
fizemos um levantamento entre os 
150 atiradores e pouco mais de 50 
se voluntariaram. Desde então eles 
têm ido doar sangue em pequenos 
grupos, de acordo com a capaci-
dade de atendimento da unidade”, 
explicou o subtenente.

O Exército Brasileiro tradicio-
nalmente realiza campanhas de 
doação no segundo semestre, 
mas neste ano a ação foi ante-
cipada por conta do quadro de 

saúde no país, com o aumento 
da demanda por conta da alta 
incidência de dengue registrada 
em Umuarama e agora com a pan-
demia de coronavírus, que tem 
afastado muitos doadores.

O Tiro de Guerra tem parceria 
com o município e o prefeito Celso 
Pozzobom é o atual diretor de 
honra. “O TG é muito requisitado 
quando há queda nas doações 
ou quando surge alguma carência 
especial e nossos atiradores estão 
sempre engajados no atendimento 

às necessidades da população”, 
completou Finamor.

Conforme a Secretaria de 
Estado da Saúde, a pandemia do 
coronavírus atingiu o volume de 
doações de sangue em todo o 
Paraná e os estoques estão bai-
xos. A média em uma quinta-feira é 
de 677 coletas em todo o Estado, 
índice que caiu para 547 nesse dia 
da semana passada. O estoque 
dos bancos de sangue do Paraná 
costuma durar em média 10 dias, 
quantidade considerada “ideal”.

Depois de um período de atividades suspensas, den-
tro das medidas de contenção ao coronavírus, algu-
mas feiras livres voltaram a funcionar em Umuarama, 
autorizadas pelo decreto municipal 087/2020. A 
liberação faz parte do conjunto de ações do municí-
pio para reativar a economia de forma gradual, com 
cuidados para reduzir os riscos de contágio entre os 
consumidores. Tanto na última quarta quanto nesta 
quinta-feira, 9 (os feirantes de sexta anteciparam o 
trabalho em virtude da Sexta-feira Santa), o que 
se notou no geral foi o respeito às determinações 
do decreto, com poucas exceções. “O momento é 
complexo e exige medidas para diminuir os riscos à 
saúde pública. O isolamento social precisa continuar, 
mas a economia tem de se movimentar para garantir 
o sustento das famílias”, lembrou o prefeito Celso 
Pozzobom. “Porém, não podemos esquecer dos 
cuidados obrigatórios”, recomendou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Judiciário
A juíza Sandra Lustosa Franco concluiu 
que o Juizado Especial da Fazenda 
Pública de Umuarama não tem 
competência para julgar pedido da 
defensoria pública para o retorno 
do fechamento do comércio de 
Umuarama, derrubando parte do 
decreto municipal vigente. Franco 
extinguiu o processo sem resolução 
de mérito, ou seja, sem analisar o 
conteúdo da ação e determinou a 
remessa dos autos a uma das Varas 
da Fazenda Pública da Comarca de 
Umuarama, que ficará responsável 
pela questão. O comércio de 
Umuarama segue aberto conforme as 
normas do decreto 82/2020.

Coisa séria
Os organismos de segurança de 
Umuarama estão dispostos a atuar 
para coibir aglomerações observadas 
nas imediações de agências bancárias 
e casas lotéricas nos primeiros dias da 
retomada das atividades do comércio. 
Isso porque os gerentes relatam 
situações absurdas, culminando com 
agressões verbais a funcionários. A 
presença maciça de idosos, na maioria 
das vezes desnecessária, e de muitas 
crianças, são fatores preocupantes.

Fomento Paraná
A Fomento Paraná recebeu mais de 
10 mil propostas de financiamento 
em pouco mais de uma semana. O 
movimento começou desde que o 
governo do Estado lançou o pacote 
de medidas emergenciais de apoio 
a empreendedores informais, MEI, 
micro e pequenas empresas para 
preservação de empregos e salários. 
O número representa duas vezes o 

volume total de operações contratadas 
durante todo o ano de 2019, quando 
a instituição bateu o recorde em 
contratações de microcrédito, com 
5.361 empreendimentos beneficiados.

Adequações
A demanda pelo crédito foi muito 
maior do que o esperado. Por conta 
do volume de recursos solicitado, e da 
situação de emergência, a Fomento 
Paraná está alterando todo o modelo 
de processamento para concessão do 
crédito, com uma nova plataforma digital. 
Enquanto o crédito não é liberado, 
empreendedores que já possuem 
contratos com a instituição são alertados 
sobre a possibilidade de solicitar a 
suspensão dos pagamentos das parcelas 
do crédito concedido por até 90 dias.

Todos pela causa
O setor de fiscalização da prefeitura 
de Umuarama tem elogiado 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 pessoas no interior do 
estabelecimentos.  

Cesta inflacionada
O Procon apurou as variações de preços 
de 35 itens de alimentação, higiene e 
limpeza que compõem a cesta básica. 
A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 
em seis supermercados de Umuarama. 
Na média, a cesta básica apresenta alta 
de 0,27%, custando R$ 559,35. Molho 
de tomate (159%), leite em pó integral 
(60%), tomate (55%) apresentam as 
maiores elevações. Por outro lado, batata, 

sabão em pó e banana registraram 
reduções expressivas, segundo o Procon 
(-29%, -25% e -23%, respectivamente).

Boa informação
Confira no site da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (www.aciupr.com.
br) matérias sobre linhas de crédito 
emergenciais para MEI, empresas de 
pequeno porte e outros conteúdos 
relevantes e recentes sobre o cenário 
econômico em tempos de enfrentamento 
à pandemia de coronavírus.

Preocupação
A Associação Médica de Umuarama 
demonstrou, na manhã desta quarta-
feira (8), por meio de um comunicado, 
preocupação em relação ao número 
de novos leitos disponibilizados 
pelo Paraná para atendimento de 
pacientes com coronavírus na cidade. O 
comunicado é assinado pelo presidente 
da entidade, Ronaldo de Souza.   

Sem histeria
A Secretaria Municipal de Assistência 
Social alerta à população que não é 
necessário ir ao CRAS para o pagamento 
do auxílio emergencial de R$ 600. 
Neste momento de enfrentamento ao 
coronavírus, as filas devem ser evitadas 
e o órgão não é responsável por este 
benefício temporário. 

Alívio
O Banco Central (BC) facilitou a 
concessão e renegociação de crédito 
para pequenas e médias empresas. 
A medida tem o potencial de liberar 
aproximadamente R$ 3,3 bilhões 
que poderão ser usados em novas 
operações de crédito para o segmento 
e permite reestruturação de R$ 228 
bilhões em operações de crédito dessas 
empresas. Para liberar esses recursos, o 
BC diminuiu o requerimento de capital 
das operações de crédito destinadas a 
pequenas e médias empresas. 

“É melhor falhar na originalidade 
do que ter sucesso na imitação” - 
Herman Melville

Excelente semana!

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Você terá tempo para se concentrar em 
um projeto pessoal, mas não comente 
nada ainda. Você vai rever a sua saúde 
e o seu estilo de vida diário e vai traba-
lhar em algumas mudanças benéficas.

Sua capacidade de persuadir vai 
funcionar milagrosamente para sair 
de uma situação embaraçosa. Você 
poderá contar com seus recursos. 
Você está em excelente forma, mas 
seria ainda melhor se bebesse mais 
líquidos entre as refeições.

G
êm

eo
s Você está mais disposto a dar atenção 

a quem merece! Mas deveria ser mais 
exigente com a qualidade do que você 
come. Você se sentiria melhor.

C
ân

ce
r

O bom humor está fazendo você pare-
cer mais agradável do que nunca e o 
sucesso completo no aspecto emocio-
nal é uma possibilidade. Respirar pro-
fundamente vai ajudar você a encontrar 
a calma que precisa para a reorganiza-
ção das suas coisas.

Você não terá nenhum problema ao 
tentar convencer as pessoas de seu 
ponto de vista. Mas não exagere, seja 
diplomático. Apesar de ter suas emo-
ções à flor da pele, você está em boa 
forma. Aproveite a vida sem esperar 
que as coisas aconteçam.

Sua visão rígida está fazendo você tes-
tar aqueles que o rodeiam. A seleção 
natural está em funcionamento, con-
trole o seu entusiasmo. Você sente 
uma necessidade absoluta de tirar o 
máximo de proveito da vida. Não se 
segure, você precisa disso.

Você pode contar com a confiança e o 
entendimento hoje, consolide as coisas, 
especialmente no plano das amizades. 
Sua impaciência para sair da rotina vai 
fazer que você seja imprudente. Tome 
cuidado com suas articulações.

E
sc

o
rp

iã
o Seu estado de ânimo será dinâmico. 

Suas ações estão em sintonia com o 
seu ego básico e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inundado com uma 
sensação de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre os outros, mas 
não abuse.

Marte está trabalhando com você e lhe 
promete momentos inesquecíveis com 
as pessoas próximas. A felicidade está 
ao seu alcance. Você estará esgotado 
até o final do dia e seria uma boa ideia 
descansar e tomar um pouco de ar 
fresco.

C
ap

ri
có

rn
io Você vai mudar de direção para ter um 

melhor equilíbrio em seus negócios 
financeiros. Sua visão é mais clara. 
Você sente que tem os recursos para 
a realização de seus planos, que pre-
cisam ser racionalizados.

A
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O ambiente é sóbrio, sombrio e austero 
e você vai fazer o que puder para se 
livrar dessa depressão. Você está sob 
tensão nervosa. Reconheça isto antes 
de pensar que você está se tornando 
impulsivo e aja de acordo com isso.

Suas preocupações irão diminuir e isso 
vai ajudá-lo a retroceder e resolver uma 
questão importante que está pendurada 
no ar. Aproveite ao máximo a relativa 
calma de hoje para realmente pensar 
sobre o que pode estar faltando em 
sua dieta.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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l REDE GLOBO
Malhação

Keyla conta para Lica, Benê, 
Ellen e Tina como se envolveu 
com o pai de Antônio. Tato faz 
uma tatuagem com os pezi-
nhos de Tonico, e Keyla se 
emociona. Lica e Benê organi-
zam a “Balada do Bebê”. Keyla 
mostra para Lica, Benê, Ellen 
e Tina o galpão de Roney. Lica 
procura Clara e descobre que 
Malu está namorando Edgar. 

Novo Mundo 
Wolfgang foge de Elvira. 

Leopoldina conta para a 
Anna que Carlota atacou 
Piatã. Catarina revela que 
foi roubada por Elvira, e Ger-
mana e Licurgo exigem que 
ela passe a trabalhar na 
taberna. Thomas estranha 
ao ver Pedro em sua audiên-
cia com Dom João. Patrício 
não gosta de ouvir Leopoldina 
falando de Carlota. Thomas 
convence Dom João a lhe dar 
um cargo de confiança para 
investigar um complô contra 
a monarquia. 

Totalmente demais
Germano avisa a Fabinho que 

precisa saber o valor do projeto 
de despoluição do rio para ava-
liar se pode executá-lo. Florisval 
tem a impressão de ver Jona-
tas trabalhando nas ruas. Eliza 
vende flores em um restaurante 
e se depara com Arthur e Caro-
lina. Na frente de Eliza, Arthur 
aposta com Carolina que pode 
transformar a menina na Garota 
Totalmente Demais.

Fina Estampa 
Antenor parte, e Griselda sofre. 
Griselda não percebe quando 

o comprovante de seu jogo de 
loteria cai no chão do quarto 
de Antenor. Wallace se sente 
mal durante um treino. Amá-
lia e Quinzé tentam convencer 
Griselda a voltar atrás na deci-
são sobre o irmão. Quinzinho 
guarda no bolso o compro-
vante do jogo de loteria. Patrí-
cia procura Antenor, que beija 
a moça. Wallace comenta com 
Teodora sobre o mal-estar que 
teve no treino. Esther afirma 
a Danielle que fará o que for 
preciso para ter um bebê.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

AZPC
CUBOMAGICO

PATENTESUN
MOLASRRT
IDSAERVAS

SERCALAN
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AXEORGRUDE

AATARIRC
DOTESORAL
RALIASSA
EERETASR

GAZETAEOCA
LIMANOOD

PICOTADEIRA
SÃOSESALVOS

Unidade
acústica
(Física)

Regiões 
de uma
cidade

Juliana 
(?), atriz

flumi-
nense

Quebra-
cabeça
de Ernõ
Rubik

Condição
da beata

Documen-
to obtido

por
inventores

Peixes a-
preciados
por aqua-
riofilistas

"The (?)",
famoso
tabloide
londrino 

Peça ine-
xistente 

no relógio
digital

Salvador
Allende,
político
chileno

Vegetais
como o
anis e a
hortelã

Lago, em
francês

Os corpos
dos prati-
cantes de
esportes

Massa
usada
pelos

sapateiros

Gênero
musical

originário
da Bahia

Videogame
dos

anos 1980

Regina
Casé, a-

presenta-
dora

Qualidades
naturais

Tipo de
vacina
como a
Sabin

Corrida
típica do
circuito 
off-road

Provocada
(incêndio)

Sandra de
(?),

cantora
brasileira

Publicação
periódica

de notícias

Grupo que
canta em
missas

Porém;
entretanto

Papai (?),
figura

natalina
(Folc.)

Fragmen-
tadora de

papel

Deus que
consolou
Psiquê
(Mit.)

Forma
carinhosa 

para
"irmão"

Residência
da taba
(bras.)

Livres de
perigo

Cerimônia
judicial da
Inquisição

Roupa
masculina
da quadri-

lha da festa junina

Resultado
de

rachadura
na telha

Indícios de crime 
detectado pela
Receita Federal
Arqueamentos

Erguidas
(?)

Gaspari,
jornalista 

País de
atuação 
do Talibã

"Quem
Quer (?)

Um Milio-
nário?",

filme

2/pã. 3/lac — sun. 8/auto de fé. 19/contas não declaradas.
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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! 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário. 

Nesta sexta (10) os parabéns vão para Marilda 
Stefani de Mattos, Hugo Leonardo Rossa, Adna 

Albertin Bussolaro, Leticia Cavalliere Annes 
Vendruscolo e Marcelo Adriano P. Frederico. 
No sábado (11) vivas para Marília Bonalumi, 
Michelle Guidelli, Anderson da Silva Dias. No 
domingo  (12) vivas para Carmelo Pacheco, 

Raquel Cristina de Souza Licks , Andresa de Oli-
veira,  Luisa Tramontine Pereira e Janete Saab 
Rahal. Na segunda (13) parabéns para Itamar 
Cristian Larsen , Orlando Moraes, Aguinaldo 
José da Silva, Ana Maria Greganini  e Haru 

Miyamoto.  Da coluna: felicidades!

“Quem não com-
preende um olhar, 
tampouco enten-
derá uma longa 

explicação”. 
(Provérbio Árabe)    

Páscoa Solidária
O coordenador do curso de Ciências Contábeis da 

Unipar, professor Clóvis Uliana, avisa que a campanha 
Páscoa Solidária 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 acon-

tece via projeto de extensão ‘Responsabilidade social e 
cidadania”, desenvolvido há mais de dez anos.

PORTRAIT
Andréia e Andrei Ferreira ganham destaque na coluna em recente evento 

social na Capital da Amizade

PORTAL CIDADE



13SOCIALUMUARAMA, 10 DE ABRIL DE 2020

HAPPY
LEILA PAULIS, leia-se Ótica Pupila, marca presença com as filhas no evento 

do Dia da Mulher

ON LINE
O prefeito Celso Pozzobom reuniu-se  
com a Associação dos Ministros Evan-
gélicos de Umuarama (AME), Conselho 

de Pestores e pastores convidados 
para discutir as medidas de contenção 
ao avanço do coronavírus na cidade. 
Por conta das restrições a aglomera-

ções, as igrejas estão impossibilitadas 
de realizar cultos, missas e outras 
celebrações, bem como reuniões de 
fiéis. Diversas igrejas têm realizado 

cultos e celebrações com transmissão 
online, pela internet 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 Es-
tado atualizou o decreto 4.388/2020 
com a determinação de que as ativi-

dades religiosas de qualquer natureza 
estão permitidas apenas por meio 

de aconselhamento 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 religiosos, deter-
mina o decreto, devem seguir as 

orientações da Secretaria de Estado 
da Saúde e do Ministério da Saúde.

Alessandra Ziliotto e Mariana Salvador, na Confraria do Vinho

THIAGO CASONI

ARQUIVO PESSOAL
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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

Em plena campanha, o setor de pós-graduação 
lato sensu da Universidade Paranaense – Unipar 

está oferecendo para este ano mais de 100 cursos 
de especialização. Entre eles estão vários na área da 
saúde, como o de Análises Clínicas e Toxicológicas, 

ofertado na Unidade de Umuarama. 
A meta desta especialização é proporcionar aos 

profissionais de análises clínicas o aprofundamento de 
seus conhecimentos para imprimir mais competência 

no exercício da profissão, relacionando práticas às 
teorias e à pesquisa. Tanto que a matriz curricular foi 
elaborada para instigar o pós-graduando também a 
pesquisar, a buscar mais saber fora da sala de aula. 

Oferecido a profissionais graduados em Farmácia, 
Farmácia Generalista, Biomedicina e Ciências 

Biológicas, conta com um corpo docente altamente 
capacitado, formado na sua maioria [mais de 80%] 

por mestres e doutores.
O início das aulas está previsto para abril e serão 
ministradas em regime mensal, às sextas e aos 

sábados, com carga horária de 360 horas. 

Objetivo do curso é promover ampliação do 
ensino teórico atrelado a atividades práticas e 

ao incentivo à pesquisa

Especialização em Análises 
Clínicas e Toxicológicas

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. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ADHEMAR TOMIO YOSHIMA, ins-
crita sob nº CPF 021.905.388-07, 
estabelecido na Avenida Paraná, 
4114 - sala 11, CEP 87501-030, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 23.787. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

Tráfico

Policiais militares de Umuarama 
realizaram a prisão de um homem 
de 28 anos acusado de tráfico de 
drogas. A ação policial aconteceu 
durante um patrulhamento que era 
realizado pelo Parque Industrial. Os 
PMs avistaram o homem suspeito 
por volta das 15h e resolveram rea-
lizar a abordagem. Ele dirigia um Fiat 
Uno pela avenida principal do refe-
rido bairro quando foi interceptado.

De acordo com os policias 
militares, existiam informações 
de que o suspeito estaria prati-
cando o tráfico de entorpecentes 
naquela comunidade e por isso 
resolveram se aproximar para 
uma averiguação.

Com o suspeito foram encon-
tradas 19 porções de maconha. A 
droga estava fracionada e embalada, 
pronta para ser comercializada. O 
entorpecente totalizou 105 gramas. 
O detido, que já tem possui antece-
dentes criminais por envolvimento 
em crime de roubo, foi conduzido à 
Delegacia de Polícia e denunciado 
após ter sido preso e flagrante.

DIVULGAÇÃO
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