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Proibição do corte de 
água e luz no Paraná 
segue para sanção 
do governador 
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Liberação de novas atividades 
depende da posição da Justiça
A Prefeitura de Umuarama tem recebido pedidos de liberação de segmentos que estão com as 
atividades suspensas pelo decreto de situação de emergência do Município e das medidas pro-
tetivas de enfrentamento ao coronavírus. Embora sensível às reivindicações, o prefeito Celso 
Pozzobom afirma ter estudado caso a caso para definir concessões após avaliações técnicas 

multidisciplinares, levando-se em conta a evolução do quadro sob o ponto de vista da medicina 
com o objetivo de proteger a saúde da população e respeitar a razoabilidade. E que qualquer 

alteração, neste momento, só poderia ser feita por ordem judicial. l Pág. 6

Fiscais fecham 
estabelecimentos que 
desrespeitam medidas 
contra covid-19 

ASSESSORIA

Novos 
respiradores

O Instituto Nossa Senhora 
Aparecida recebeu no início 
da tarde de ontem (13) três 

aparelhos respiradores doados por 
empresários e pela comunidade 
de Umuarama e região por meio 

da campanha “De coração pra 
coração”. O objetivo da ação é 

arrecadar equipamentos médicos e 
de proteção individual para ajudar 
o hospital no combate à pandemia 

do coronavírus. l Pág. 5
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Sem toque de recolher
O desembargador-relator do Habeas Corpus (HC) que pretende 
suspender o toque de recolher em Umuarama, José Maurício 
Pinto de Almeida, esclareceu que a liminar concedida se 
refere apenas ao artigo 2º do decreto municipal 082/2020 
(alterado pelo 087/2020), que determina a proibição da livre 
circulação no horário entre as 22h e 5h. Desta forma, a decisão 
do desembargador impede somente que a administração 
municipal imponha à população o toque de recolher.

Decreto 082 segue 
valendo
Por consequência, 
foi reconhecido pelo 
desembargador que todas as 
demais medidas restritivas 
do restante do decreto 
permanecem válidas e 
podem ser exigidas pelos 
fiscais do município. O 
decreto 082/2020 mantém 
a situação de emergência na 
Saúde Pública de Umuarama, 
decretada em 20 de março 
em razão do surto do novo 
coronavírus (Covid-19), reforça 
os procedimentos e medidas 
de controle, prevenção e 
combate à contaminação 
humana pelo vírus.

Delivery
A modalidade delivery (entrega domiciliar), pode ser feito 
de segunda a sábado até a meia-noite (0h) e no domingo 
até as 23h. É importante reforçar as medidas de higienização 
tanto por parte do fornecedor, na preparação e embalagem 
dos alimentos, quanto pelos clientes, no momento em que 
recebem os pedidos no domicílio. Após tocar em dinheiro, 
cartões ou na máquina de cartão, é recomendado lavar as 
mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel 70%. 
Caso seja restabelecido o toque de recolher, já que recurso 
apresentado pelo município encontra-se em análise no 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), os horários voltarão ao 
que determina o decreto 087/2020.

Ambulatório
A Secretaria de Saúde implantou um ambulatório para 
atender exclusivamente os casos suspeitos de coronavírus em 
Umuarama. Numa tenda montada ao lado do PA24h, as equipes 
organizam o fluxo dos pacientes que apresentem sintomas e 
fazem uma triagem antes que acessem o interior do PA 24h. 
Se houver a necessidade de isolamento, o paciente passa a 
ser monitorado pela Secretaria de Saúde. O ambulatório faz 
parte do plano de contingência do coronavírus, estabelecido 
pela Prefeitura em consonância com as recomendações 
da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado da Saúde.

Funcionamento
O decreto 082 autoriza 
a abertura do comércio, 
da indústria e parte da 
prestação de serviço, 
impondo novas restrições. 
Com a suspensão temporária 
do toque de recolher, 
a Prefeitura orienta os 
empresários do setor de 
restaurantes, lanchonetes, 
quiosques e carrinhos de 
lanche sobre o horário 
de funcionamento. 
Atendimento ao público no 
estabelecimento, somente 
até as 20h. Às lanchonetes 
e carrinhos com drive thru, 
a entrega de alimentos 
no estabelecimento segue 
até as 20h.
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Cogitada mudança de data da 
eleição para 15 de novembro
Parlamentares com trânsito no 

Palácio do Planalto e dirigentes 
partidários estimam adiar para o 
dia 15 de novembro (feriado da Pro-
clamação da República) a realiza-
ção do primeiro turno das eleições 
municipais, caso a pandemia do 
conoravírus não arrefeça até junho, 
data final para decisão.

PRIMEIRO E 
SEGUNDO TURNO

Pela proposta em debate, o 
primeiro turno seria adiado em 42 
dias. Já o segundo turno aconte-
ceria em 6 de dezembro ou, no 
máximo, no domingo seguinte (13). 
Nesse caso, as convenções par-
tidárias, programadas para julho, 

Quem manda é o executivo
Em nota publicada semana 
passada, o Governo do Paraná, em 
conjunto com a Associação dos 
Municípios do Paraná, agradeceu 
as associações comerciais 
que estão colaborando no 
enfrentamento ao coronavírus, 
mas registra que quem determina 
o que abre e fecha é o Poder 
Público, numa ação conjunta 
entre Estado e municípios, 
respeitando as leis federais. O 
governo está aberto ao diálogo 
com as entidades representativas 
da sociedade civil organizada. 
Contudo, reforça que seguirá 
respeitando as orientações da 
OMS, do Ministério da Saúde e 
demais autoridades sanitárias 
federais, estaduais e municipais. 
A prioridade no Paraná é a 
manutenção do isolamento 
social, como forma de evitar a 
propagação do novo coronavírus e 
proteger o maior número possível 
de pessoas da Covid-19.

ocorreriam em agosto. O adiamento 
tem sido tema de uma série de reu-
niões virtuais entre os presidentes 
de nove partidos de centro-direita. 
Presidentes de MDB, PSDB, DEM, 
PSD, Republicanos, PL, PP, Solida-
riedade e Avante, que participaram 
dos encontros, admitem o adia-
mento das eleições para novem-
bro. E, à exceção do presidente 
do PP, senador Ciro Nogueira 
(PI), descar tam a possibilidade 
de prorrogação de mandatos até 

2022 para que coincidam com a 
disputa nacional.

Na semana passada, os líderes 
dessas siglas partidárias concor-
daram em retomar a discussão 
somente em junho, apenas se a 
crise perdurar pelos próximos dois 
meses. Até lá, está mantido o 
calendário oficial com primeiro e 
segundo turnos nos dias 4 e 25 
de outubro, respectivamente, o pri-
meiro e o último domingos do mês, 
como prevê a Constituição.

O eleitor que está em dia com o título de eleitor tem até 6 de maio para regularizar 
a situação. Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não poderá 
votar nas eleições municipais de 2020, quando serão eleitos prefeitos e vereadores 
nos 5.568 municípios do país. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que tem 
o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, 
fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições. O prazo serve para 
os jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o docu-
mento. Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração 
será permitida, somente a impressão da segunda via do título será autorizada.

DIVULGAÇÃO
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Corte de
água e luz
A interrupção no forne-

cimento de luz, água e gás 
ficará proibida no Paraná 
para a população mais 
vulnerável enquanto vigo-
rar as medidas de restrição 
de combate à pandemia de 
coronavírus. A proposta 
regulamentada por um 
projeto de lei assinado por 
todos os deputados, e apro-
vado na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná ontem (13). 
O texto segue para sanção 
do governador Ratinho Jr.

A proposta que estabe-
lece diretrizes e medidas de 
saúde para o enfrentamento 
e intervenção imediata em 
situação de emergência em 
caso de endemias, epide-
mias e pandemias, inclusive 
do coronavírus – COVID-19, 
no Paraná. Uma das prin-
cipais determinações é a 
proibição das concessioná-
rias de serviços de energia 
elétrica, gás, água e esgoto 
de realizar o corte no forne-
cimento de serviços, espe-
cificamente enquanto durar 
as medidas de isolamento 
social da pandemia do coro-
navírus – COVD-19.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), ressalta 
que o projeto apenas 
contribuiu com medidas 
já adotadas pelo governo 
do estado. “As medidas 
dessa natureza já foram 
tomadas pela própria 
Sanepar e Copel pela 
determinação do gover-
nador. A mensagem que 
nós aprovamos aqui ape-
nas contribuiu para com 

a decisão do governo. O 
projeto tem um valor muito 
impor tante no campo 
social. Nós temos famí-
lias desamparadas, sem 
condições financeiras 
para pagar conta de água 
e luz e o desemprego per-
meando em todo o Estado 
do Paraná e Brasil. É uma 
forma de socorrer essas 
pessoas que estão em 
grau de vulnerabilidade”.

Terão direito ao bene-
fício famílias com renda 
total de até três salários 
mínimos (R$ 3.135,00) ou 
até meio salário mínimo 
por pessoa (R$ 522,50), 
idosos com mais de 60 
anos de idade, pessoas 
diagnosticadas com coro-
navírus - COVID-19 ou 
outras doenças graves 
ou infectocontagiosas, 
pessoas com deficiência, 
trabalhadores informais, 
comerciantes enquadrados 
pela lei federal como micro 
e pequenas empresas ou 
microempreendedor indivi-
dual. Ao término da pan-
demia, o Governo poderá 
regulamentar o pagamento 
parcelado das dívidas.

As operadoras de pla-
nos de saúde que operam 
no Estado do Paraná tam-
bém estarão proibidas 
de cobrar taxas ad i -
c ionais de pacientes 
que sejam submetidos 
aos procedimentos de 
exame, internamento, 
isolamento, quarentena 
e medidas cor relatas 
relativas ao combate ao 
coronavírus – COVID-19.

Cai fora, vírus!
O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a se posicionar 
contra as recomendações 
do ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde) para que 
se evite aglomerações e 
cumprimentou apoiadores 
no sábado (11) em visita 
a Goiás. No domingo, 12, 
Bolsonaro disse em live com 
religiosos que o coronavírus 
“parece que está começando 
a ir embora” e que é preciso 
informar a população, mas 
sem pânico.

Subindo...
Os números do coronavírus 
no Brasil continuam subindo. 
O ministro Luiz Mandetta 
afirmou que os casos ainda 
vão aumentar ao longo de 
abril e que os meses de maio 
e julho serão “muito duros”.

Centros de coleta
O ministro Luiz Mandetta 
(Saúde) informou que o 
país pretende realizar 30 
mil a 50 mil testes por 
dia - atualmente são cerca 
de 4 mil. O plano, segundo 
ele, é criar “o mais breve 
possível” centros de coleta 
para pacientes com sintomas 
leves. Nesta semana também 
começam a ser distribuídos 
1 milhão de testes rápidos 
que serão usados em 
agentes de saúde.

PIB negativo
Previsão do Banco Mundial 
é de que a crise do 
coronavírus vai derrubar 
o PIB do Brasil para 5% 
negativo neste ano. A 
expectativa é de uma 
retomada lenta em 2021 
com crescimento de 1,5%. 
O banco alerta, porém, 
que a retração pode ser 
maior, já que a estimativa 
é um retrato do momento 
e os impactos da covid-
19 podem se agravar nos 
próximos meses. O relatório 

recomenda a ampliação da 
cobertura dos programas 
sociais como forma de 
atenuar a crise.

Tarifa social
A inscrição automática de 
famílias de baixa renda 
incluídas no cadastro 
único nas regras da tarifa 
social de energia elétrica 
foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados e seguiu ao 
Senado. O cadastro único do 
governo federal identifica as 
famílias de baixa renda, 
com informações sobre 
residência, escolaridade, 
trabalho e renda, entre 
outras.

Brasil Acolhedor
O governo federal lançou 
o projeto Brasil Acolhedor, 
uma iniciativa conjunta 
com a sociedade civil para 
promover ações de apoio 
à população vulnerável 
no enfrentamento ao novo 
coronavírus. O programa 
Pátria Voluntária, formado 
pelos ministérios da Cidadania 
e Mulher e pela Secretaria 
de Governo, estará à 
frente com a Transforma 
Brasil, organização da 
sociedade civil.

Brasil Acolhedor II
O projeto Brasil Acolhedor 
terá foco na doação de bens, 
como cestas básicas e itens 
de higiene pessoal. A outra, 
na seleção de organizações 
da sociedade civil para 
atuarem na execução das 
iniciativas, direto com os 
beneficiários. “Os principais 
grupos atendidos serão: 
pessoas idosas em situação 
de vulnerabilidade; pessoas 
idosas em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos; 
pessoas com deficiência 
atendidas por organizações da 
sociedade civil; bem como a 
população em situação de rua”, 
disse a Casa Civil.
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Hospital recebe respiradores 
doados pela comunidade

O Instituto Nossa Senhora Apa-
recida recebeu no início da tarde de 
ontem (13), três novos aparelhos res-
piradores, doados por empresários e 
a comunidade de Umuarama e região, 
através da campanha “De coração pra 
coração”, que tem o objetivo de arre-
cadar equipamentos médicos e de 
proteção individual (EPIs), para ajudar 
o Hospital no combate à pandemia do 
Coronavírus Covid-19.

Os novos aparelhos foram imedia-
tamente instalados na Ala de Isola-
mento e já estão prontos para serem 
usados. A nova ala fica no primeiro 
andar do Hospital e segue as normas 
da Organização Mundial da Saúde e 
do Ministério da Saúde para o tra-
tamento de pacientes suspeitos ou 
confirmados de Coronavírus.

Com chegada dos novos aparelhos, 
o Instituto Nossa Senhora tem agora 
possui 10 leitos de UTI com respira-
dor e 20 leitos de retaguarda, que são 
leitos de isolamento em enfermaria, 
todos exclusivos para o tratamento de 
pacientes do Covid-19.

“Foi graças ao depósito do paga-
mento adiantado feito pelos doado-
res diretamente na conta da empresa 
fornecedora de equipamentos médi-
cos, que conseguimos viabilizar a 
aquisição desses respiradores em 
tão pouco tempo”, disse o gestor do 
Instituto Nossa Senhora Aparecida, 
Cristiano Nelli, ressaltando a dificul-
dade que os estabelecimentos de 
saúde estão tendo em adquirir equi-
pamentos médicos, dada a escassez 
no mercado provocada pela crise 
mundial do Coronavírus.

“Nosso sentimento é de gratidão 
a todos que colaboraram. O Hospital 
está seguindo as determinações da 
Secretaria Estadual de Saúde, Minis-
tério da Saúde e Organização Mundial 
da Saúde e se preparando para o 
enfrentamento do Coronavírus Covid-
19”, destacou o gestor.

VALORES
Cada respirador mecânico para 

UTI tem o custo de R$ 65 mil, 

Parceria com a Aciu
O hospital protocolou memorando junto a Associação Comercial, Industrial 

e Agrícola (Aciu), na manhã de ontem (13), visando mobilizar empresas para a con-
fecção de lençóis e roupas hospitalares. “Estamos precisando de tecidos e também 

da pareceria com empresas que confeccionem as roupas e lençóis hospitalares, 
hoje um produto muito escasso no mercado devido a crise mundial do Coronaví-
rus”, disse a assistente social do Nossa Senhora, Joice Krominski Graça. Segundo 
ela, as roupas hospitalares são itens de suma importância no enfrentamento do 

Covid-19, especialmente para proteção dos profissionais de saúde e dos pacientes.

somando o total de R$ 195 mil 
os três equipamentos doados. 
Um equipamento foi doado pelos 
irmãos Heitor Guilherme Geno-
wei Júnior, o ‘Juninho do Posto’ e 
Fabiano da Silva Genowei, de fun-
dos de reserva pessoal; o segundo 
foi doado pelo empresário Petterson 
Rezende, da Alpes Distribuidora de 
Combustíveis, com fundos do caixa 
de investimentos da empresa; e o 
valor para a aquisição do terceiro 
respirador mecânico foi rateado 
entre os empresários Renan Alves 
da Silva, Alexandre Della Libera, 

Eduardo Roni Belini, Adelto Feve-
reiro, Carlos Norvila Junior, além de 
outros doadores anônimos.

“Estamos fazendo um inves-
timento no coletivo”, resumiu o 
empresário Petterson Rezende ao 
fazer sua doação.

O Instituto Nossa Senhora Apa-
recida também recebeu doações de 
álcool 70% líquido (essencial na higie-
nização do ambiente hospitalar), más-
caras e capacetes de proteção indi-
vidual, também fundamentais para a 
proteção dos pacientes e profissionais 
de saúde contra o Coronavírus.

APARELHOS foram instalados ontem e já estão prontos para serem utilizados

ASSESSORIA
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Liberação de novas atividades depende 
do posicionamento da Justiça

A Prefeitura de Umuarama tem 
recebido pedidos de liberação de 
setores que estão com as ativi-
dades suspensas por conta do 
decreto de situação de emergência 
do município e das medidas pro-
tetivas de enfrentamento da infec-
ção humana pelo novo coronavírus. 
Embora sensível às reivindicações, 
o prefeito Celso Pozzobom tem 
estudado caso a caso para definir 
concessões após avaliações técni-
cas multidisciplinares, levando-se 
em conta a evolução do quadro sob 
o ponto de vista médico, com obje-
tivo de proteger a saúde da popu-
lação e respeitar a razoabilidade.

No momento, permanecem 
proibidas reuniões e eventos em 
ambientes públicos ou privados, 
associações, eventos festivos 
privados e comerciais, festas, 
encontros e reuniões em condo-
mínios, celebrações religiosas 
presenciais e demais eventos 
religiosos, filosóficos, sociais e 
associativos presenciais, bem 
como feiras culturais e temáticas.

Também estão fechadas as 
casas de espetáculos, teatros, 
exposições de arte, museus, biblio-
tecas, salões de festas e casas 
noturnas, boates, casas de shows, 
estádios e ginásios de esportes, 
cinemas, tabacarias, clubes recrea-
tivos, clubes de associações e de 
pesca, Spas e saunas, academias 
de artes marciais, salões de fes-
tas, churrasqueiras, piscinas, par-
ques de exposições agropecuárias 
e de recreações, praças (para even-
tos), bares e botecos.

Já o comércio, a indústria e 
prestação de serviços estão libe-
rados com algumas exigências, 
que objetivam preservar a saúde 
dos funcionários e da clientela. 
“Neste momento não podemos 
falar em novas concessões porque 

a liberação gradual das atividades 
econômicas causou um grande 
movimento na cidade, com aglo-
merações e filas em muitos esta-
belecimentos. O pior ainda está por 
vir e tem muita gente achando que 
a pandemia já passou”, lembra o 
prefeito Celso Pozzobom.

PARCIAL
Por outro lado, o decreto que 

liberou parcialmente a atividade 
econômica está sendo questio-
nado na Justiça, em uma ação 
conjunta movida pelas Defen-
sorias Públicas da União e do 
Estado, que está pedindo o fecha-
mento imediato do comércio.

“Antes de qualquer definição 
precisamos saber que direção a 
Justiça vai tomar neste processo. 
Pode ser que por determinação 
legal tenhamos de fechar tudo 
novamente, com exceção das ati-
vidades essenciais. Até esta ques-
tão se definir não podemos discutir 
novas liberações, sob o risco de 

logo em seguida ter de suspender 
essas atividades. Por ora, temos 
de aguardar o posicionamento da 
Justiça”, completou Pozzobom.

EMBORA sensível às reivindicações, o prefeito Celso 
Pozzobom tem estudado caso a caso para definir con-
cessões após avaliações técnicas multidisciplinares

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Moradores do bairro 
Sete Alqueires, que 
há cerca de 30 anos 
aguardavam pela 
pavimentação asfál-
tica, já podem apro-
veitar os benefícios 
de trafegar por ruas 
asfaltadas. “Acabou 
a poeira dos dias 
secos e a lama dos 
períodos chuvosos. 
Agora a comunidade 
já pode aproveitar 

essa melhoria na qualidade de vida, com ruas mais seguras e confortáveis para sair para o 
trabalho, a escola ou o centro da cidade”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom. Apesar 
do impacto que a pandemia tem causado no setor da saúde e também sobre a economia 
do município, as obras públicas estão avançando e amenizando um pouco as dificuldades 
enfrentadas pela população. No caso do Sete Alqueires, além da pavimentação as ruas 
também ganharam galerias pluviais e bocas de lobo, que vão captar a água das chuvas e 
evitar o surgimento de focos de erosão.
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Auxílio
emergencial

A Secretaria de Assistên-
cia Social passa a fornecer a 
partir de hoje (14), informa-
ções para pessoas que estão 
com dúvidas ou dificuldades 
com o aplicativo que garante 
o acesso ao auxílio emer-
gencial do governo federal 
para quem está sem renda, 
devido às medidas restritivas 
da pandemia de coronaví-
rus. Uma central de aten-
dimento está montada no 
Centro da Juventude (Ceju), 
com equipamentos e uma 
equipe treinada para escla-
recer as dúvidas.

A medida foi necessária 
por conta das grandes filas 
que estão se formando nas 
unidades do Centro de Refe-
rência da Assistência Social 
(CRAS), num momento em 
que as autoridades sani-
tárias desaconselham e 
decretos municipais proí-
bem aglomerações para evi-
tar a disseminação do vírus. 
“Vamos atender o pessoal 
que não consegue baixar 
o aplicativo ou tem dificul-
dade em prestar as infor-
mações necessárias para 
conseguir o auxílio emergen-
cial”, explicou a secretária 
Izamara Amado de Moura 

(Assistência Social).
O Centro da Juventude 

tem bastante espaço interno 
e um pátio amplo, com capa-
cidade para acolher a toda a 
demanda com os cuidados 
necessários para a preven-
ção ao coronavírus. “É um 
espaço bem amplo que 
dispomos, atualmente sem 
atividade por conta da pan-
demia, em que podemos 
acomodar a todos com o 
distanciamento necessá-
rio, banheiros com água 
e sabão, internet e outros 
recursos para resolver as 
dúvidas da população sem 
colocar ninguém em risco”, 
acrescentou a secretária.

O atendimento será 
prestado das 8h às 11h e 
das 13h30 às 17h. É inte-
ressante entrar em contato 
telefônico previamente para 
se informar sobre a demanda 
do momento, tempo médio 
de espera e melhor horário 
para ser atendido. O tele-
fone é 3906-1178 ou 3906-
1199. As unidades do CRAS 
continuam funcionando nor-
malmente, porém com aten-
dimento voltado aos casos 
prioritários e de preferência 
com agendamento prévio.

PREFEITURA monta centro de atendimento sobre o auxílio emergencial no Ceju

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Dois nomes
Até ontem à noite, a disputa 
pelo cargo de Luiz Mandetta 
no Ministério da Saúde estava 
entre Antônio Barra, almirante 
diretor da Anvisa, e Osmar 
Terra, ex-ministro da Cidadania. 
Ambos médicos, com o mesmo 
diagnóstico da crise: seguir 
o discurso do presidente da 
República. Terra colou em Onyx 
Lorenzoni - que tem sobre os 
ombros o peso da demissão 
do conterrâneo, ao ocupar 
seu cargo. Bolsonaro sabe que 
eles querem dobradinha para 
disputa eleitoral no Rio Grande 
do Sul em 2022, e o “zero um” 
não suporta ministro usar 
vitrine para poder pessoal. 
Mandetta, aliás, balança 
porque o núcleo palaciano 
desconfia de sua pose de bom 
médico nas coletivas diárias. 

Siglas
No Paraná, o governo trocou 
a sigla PCC (Pregão, Compra 
e Contrato) nas compras 
da gestão por SCC (Sistema 
Compra Coronavírus). 

Melhor assim. 
Só no batuque
O ex-senador Magno Malta, 
que quase foi vice de 
Bolsonaro, virou pagodeiro 
evangélico. Tem lançado 
músicas nas redes sociais e em 
live - a nova moda dos artistas.

Memória...
...foi o que lhe restou após 
recusar oferta do presidente 
para ser ministro da Família 
(hoje Cidadania). Magno queria 
Defesa ou ser embaixador em 
Israel (isso mesmo). Já sua 
assessora parlamentar... virou 
ministra dos Direitos Humanos.

O outro Mandetta
Ao conceder entrevista para o 
Fantástico da TV Globo direto 
do Palácio das Esmeraldas, 
residência oficial do governador 
Caiado (Goiás) - seu padrinho 
no cargo no Ministério -, 
Mandetta aproveitou a onda 
do apoio popular para fazer 

provocação gratuita e usou o 
cargo para promoção político-
eleitoral. Ele cobiça o governo 
do Mato Grosso do Sul. Perde 
o povo nessa briga de diretas e 
inderetas entre os dois.

Povo fala
O ministro, que está indo 
muito bem na condução 
técnica da crise, surfa na onda 
da popularidade nacional. 
Sondagem da Paraná Pesquisa 
que chegou ontem às mãos 
do presidente Bolsonaro 
aponta que 57,6% dos 
entrevistados confiam em 
Mandetta, e apenas 37,5% 
no que diz o presidente. E 
56,2% dizem que Bolsonaro 
não conduz bem a crise.

Sofra, brasileiro
Os poucos voos disponíveis 
entre Brasília e Rio de Janeiro 
e para outras capitais (exceção 
SP) são com até duas escalas, 
de intervalos (acredite!) de 
14h50, 23h, 10h...

Água no chope
O setor de cerveja artesanal, 
que vinha em forte ascensão 
com abertura de fábricas 
e bares, hoje fatura um 
décimo do período antes da 
crise na saúde. 

Mundo de olho
O primeiro ministro da Grécia, 
Kyriákos Mitsotákis, criticou 
ontem o comportamento do 
presidente Bolsonaro nas ruas, 
em entrevista à CNN americana.

No ar
A despeito de todo o cenário de 
terror nos números do mercado, 
a Leonardo - fabricante 
de helicópteros italiana - 
comprou a suíça Kopter Group 
AG por US$ 185 milhões.
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Dois jovens, de 19 anos de 
idade cada um, foram mor tos 
durante um confronto com policiais 
militares de Umuarama no final da 
noite do sábado (11). Eles teriam 
par ticipado de um assalto, onde 
a motocicleta de uma empresa 
de segurança foi levada. O veí-
culo foi recuperado durante a 
ação e estava sendo desmon-
tada nos fundos da residência 
de um dos envolvidos.

Pouco antes das 23h, funcio-
nários da empresa de segurança 
particular foram até um estabele-
cimento que teve seu alarme de 
invasão acionado. Quando um dos 
seguranças chegou ao local foi 
rendido pelos dois jovens que o 
obrigaram a entregar a motocicleta 
Honda CG 160, identificada em um 
baú com a logomarca da empresa.

Logo após o roubo, a Polícia 
Militar foi acionada e deu início 
ás diligências, a fim de localizar 
o paradeiro do veículo roubado. 
Minutos depois a central recebeu 
a informação de que os autores do 
roubo estariam em uma residência 
situada na avenida Durval Seifert, 
Parque San Remo.

Assim que descobriram o para-
deiro da moto, os policiais inicia-
ram o ‘adentramento’ a fim de 
recuperar o veículo, mas foram 
coagidos pelos assaltantes que 
receberam a equipe à tiros.

Houve revide e os policiais con-
seguiram atingir os assaltantes 
que morreram no local, que foi 
isolado até a chegada de peri-
tos do Instituto de Criminalís-
tica de Umuarama.

Os corpos foram recolhidos ao 
Instituto Médico Legal (IML) de Umua-
rama, onde foram necropsiados e 

Dupla morre em confronto com 
a PM após roubo de motocicleta

Homicídio de pastor
Um dos jovens mortos 

no confronto esteve também 
envolvido no assassinato 

do pastor luterano Augsuto 
Riss, o crime foi praticado 
no interior do bosque dos 
Xetá em 2017. Walisson 
Parceirão Wink Barbosa, 

era adolescente à época do 
assassinato de Riss e chegou 

a ficar internado em uma 
unidade de socioeducação 
em Umuarama. De acordo 

com os levantamentos feitos 
pela polícia, Parceirão teria 

participação no assassinato do 
pastor de 54 anos. Na ocasião, 
em 18 de fevereiro de 2017, Riss 
foi morto à chutes. Pelo mesmo 

crime, Mateus de Oliveira Miante, de 20 anos, foi condenado a 10 anos de reclusão.

CORPOS foram recolhidos dos fundos da casa de um dos jovens mortos no confronto e levados ao IML

ALEX MIRANDA

liberados para os atos fúnebres no 
domingo de Páscoa.

Policiais civis estiveram no local 
e acompanharam o levantamento 
de informações. Um inquérito será 
instaurado para apurar os fatos 

que levaram à morte dos jovens.
Duas armas que estavam com 

os jovens foram apreendidas. As 
duas estavam municiadas e numa 
delas, a maioria das munições 
havia sido deflagrada.

DUAS armas foram apreendidas com a dupla. Uma deles estava 
com munições deflagradas

DIVULGAÇÃO
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Sensores do cadeião impedem 
arremesso de drogas aos presos

Os diversos registros de tentativas 
de arremessos de drogas e de merca-
dorias ilícita para o interior da cadeia 
pública de Umuarama, fez com que a 
Polícia Civil e o Depen (Departamento 
Penitenciário) instalassem um sistema 
de sensores que detectará movimento 
quando objetos forrem atirados por 
cima dos muros do solário.

Nas últimas semanas foram várias 
tentativas de arremesso frustradas 
pelos agentes de carceragem, policiais 
civis e militares.

No último domingo de Páscoa, 
houve até tentativa de ar remes-
sar chocolate para os presos. Um 
rapaz foi  agrado atravessando 
o campo de futebol, ao lado da 
cadeia, depois de pular a cerca 
do Cisa (Consórcio de Saúde).

Quando percebeu que um sistema 
de alarme foi ativado, o homem largou 
a ‘encomenda’ no campo e conse-
guiu pular a grade de volta. No gra-
mado, estava o pacote com choco-
late e um aparelho celular.

NOVO SISTEMA
O alarme sonoro foi ativado pelo 

novo sistema de sensores instalado no 
campo de futebol. O chefe regional do 
Departamento Penitenciário (Depen), 
Geraldo Andrade, explica que devido 
ao aumento de casos de invasão ao 
pátio da 7ª SDP nos últimos dias, em 
conjunto com a Polícia Civil foi instalado 
este sistema de sensores de barreira 
com o alarme sonoro.  Aquisição foi 

feita através do delegado 
chefe da Delegacia de 
Umuarama, Osnildo Car-
neiro Lemes

OUTRA TENTATIVA
No último sábado 

(11), a PM de Umua-
rama recebeu denún-
cia de que duas pes-
s o a s  p r e p a r a v a m 
materiais que seriam 
entregues a um dos 
presos (o detido no 
último dia 4, acusado 
de tráfico de drogas). 
Uma equipe da PM 
montou vigilância na residência 
dos suspeitos até que o flagrou 
saindo do imóvel em uma moto.

Ele foi abordado e, dentro da casa 
foi encontrada uma porção de maconha 

de 289 gramas e outra de 16 gramas de 
cocaína. Ele confessou que, a pedido do 
preso, junto com sua namorada organi-
zou os materiais que seriam arremessa-
dos por um adolescente.

R. R. da S. P., de 23 anos, o vendedor D. 
R. de M., de 32 anos (moradores em Umua-
rama) e a desempregada S. B. de O., de 19 
anos, foram presos transportando drogas na 
Rodovia Rachid Rayes (SP-333), em Marília, 
na sexta-feira (10). O trio foi flagrado por 
volta de 18h50, durante Operação Paixão 
de Cristo 2020 pelo Tático Ostensivo 
Rodoviário (TOR), da Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) que abordou um Ford Ka de 
cor branca, placas de Rondon conduzido por 
R. Ele era o batedor de um Fiat Toro de cor 

branca, placas de Araraquara/SP, conduzido por D. que trazia S como passageira. No Toro eles levavam 
40 tabletes de pasta base de cocaína. A droga foi adquirida em Perobal e seria levada para Ribeirão Preto.

DIVULGAÇÃO

DROGA apreendida seria entregue para um detento envolvido com o tráfico 
de drogas

DIVULGAÇÃO
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Segurança para 
mudar de vida

Mudar de vida, de profissão, trocar de ares e de visão 
de mundo. Não são raras as histórias de pessoas que, 
em uma certa altura da vida, reavaliam seus caminhos 
e traçam uma mudança radical. Também não são raras 
as situações em que o SENAR-PR é o alicerce que 
dá segurança para que esta mudança seja feita com 
conhecimento e tranquilidade.

Foi o caso da hoje produtora Maisa Valoski, de São 
José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 
Bancária com mais de uma década de profissão, ela 
decidiu mudar de vida, trocando o burburinho da cidade 
grande pela paz de uma propriedade rural.

Sem saber nada dos ofícios do campo, ela buscou o 
Sindicato Rural do município e encontrou lá o SENAR-PR, 
que viria a ser seu grande parceiro nesta jornada. Enquanto 
aguardava a formação de uma turma do curso horticultura, 
acabou aceitando a sugestão de uma mobilizadora do 
sindicato e fez um curso de produção e geleias. Foi paixão 
à primeira vista.

A paixão virou profissão e Maisa teve que buscar 
mais formações do SENAR-PR para aperfeiçoar outras 
habilidades. Hoje transformou a propriedade em uma 
empresa rural, com produção de morangos e de 
uma infinidade de hortaliças que abastecem a capital 
paranaense. As geleias continuam adoçando a vida dela 
e de comerciantes locais.

sistemafaep.org.br

Acidente entre Parati e Carreta 
deixa duas feridas na PR-323

Duas mulheres fica-
ram feridas após terem 
se envolvido em um aci-
dente de trânsito na rodo-
via PR-323, no trevo de 
acesso à rodovia que liga 
Umuarama ao município 
de Maria Helena. As víti-
mas ocupavam um veículo 
Volkswagen Parati e colidi-
ram contra uma carreta.

Patrulheiros rodoviários 
de Cruzeiro do Oeste foram 
ao local, no início da tarde 
de sábado (11), para veri-
ficar a cena da colisão e 
descobriram que a Parati, 
conduzida por uma mulher 
de 24 anos, que trazia 
como passageira a mãe de 
48 anos de idade, seguia 

VÍTIMAS foram socorridas por bombeiros e pelo Samu depois do choque, no 
trevo do Parque de Exposições

ALEX MIRANDA

pela Estrada Bomfim em 
direção ao trevo de acesso 
á PR-323, com a intenção 
de contornar o trevo para 
seguir à Cruzeiro do Oeste.

A Parati invadiu a pre-
ferencial e foi colido na 
lateral  esquerda pela 
carreta Scania, modelo 
R420, que seguia no sen-
tido à Umuarama.

O motorista da carreta 
não sofreu ferimentos. As 
mulheres que ocupavam a 
Parati foram socorridas por 
bombeiros e integrantes do 
Samu. Elas foram levadas 
ao Hospital Cemil com feri-
mentos considerados mode-
rados e não corriam riscos 
de perder as vidas.

PMs de Alto Piquiri 
apreenderam por volta 
das 22:30 de domingo 
(12) um homem por 
ameaça. A vítima 
teria discutido com o 
acusado na rua no bairro 
Saltinho do Oeste, 
após ter ido buscar seu 
filho na escola. Houve 
luta corporal e a vítima 

conseguiu tirar o revólver de calibre 32 da mão do agressor, que se 
evadiu do local tomando rumo ignorado. A arma foi apresentada à 
PM. O autor da ameaça identificado e está sendo procurado.
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Você está decidido a aproveitar as coi-
sas boas da vida e saberá como arras-
tar as pessoas a sua volta. Você estará 
muito inclinado a tomar atalhos por falta 
de paciência. Isso poderia levá-lo à 
fadiga mental, então desacelere.

Você terá a sensação de que as coi-
sas estão indo rápido demais, mas as 
relações com os outros lhe permitirão 
manter o ritmo. Você está totalmente 
feliz com você mesmo e está estabe-
lecendo uma vida equilibrada. Praticar 
esporte seria uma boa ideia.

G
êm

eo
s 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 diários 
e vai trabalhar em algumas mudanças 
benéficas.

C
ân

ce
r

Você vai conseguir se esquivar de 
alguns problemas e vir a aceitar seus 
próprios limites no processo. Sua 
energia está voltando, mas não se 
esqueça de evitar o estresse de deba-
tes acalorados.

Você vai encontrar uma coisa, até então 
insuspeita, em comum com alguém 
próximo a você. O seu julgamento 
foi rápido demais. Você é muito duro 
consigo mesmo. Certos sinais são evi-
dência de cansaço, que você não deve 
negar mais.

Você vai ser mais sério do que de 
costume e sentirá necessidade de se 
concentrar no que é realmente impor-
tante. Não tenha medo de mostrar o 
seu talento para improvisar.

Você precisa desacelerar, mas sem se 
isolar. Faça isso sem se sentir culpado 
ou preocupado! Você precisa de um 
esporte de resistência para encon-
trar um melhor equilíbrio, desabafe 
gradualmente.

E
sc

o
rp

iã
o Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar 

com um problema de uma vez por 
todas. Sua moral vai voltar com força. 
Você tem uma tendência a reagir muito 
rapidamente.

Você está sendo mais agradável 
para os outros e está abrindo portas 
antes inimagináveis! Apesar de suas 
boas intenções, você precisa rever o 
seu estilo de vida e introduzir mais 
equilíbrio de acordo com suas neces-
sidades reais.

C
ap

ri
có

rn
io Você estará menos emocional do que 

o habitual. Isso faz com que você seja 
muito eficaz em resolver determina-
das situações. Você deveria tomar 
precauções contra o frio e o vento. 
O ar não será um elemento amigável 
para você hoje.

A
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Seja determinado se a tentação se 
tornar forte demais para você. Você 
está achando difícil manter a calma 
hoje! Você está em melhor forma e se 
sente mais capaz de enfrentar o que 
precisa ser enfrentado. Não se afunde 
em discussões inúteis.

Seu realismo é tingido com otimismo. Isso 
vai motivar sua equipe e você estará cer-
cado 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.

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.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

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.
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Malhação

Keyla pensa em cancelar 
a festa de Tonico. Mar ta 
acusa Lica de traição, e 
Leide sai em sua defesa. 
Keyla, Lica, Benê, Ellen e 
Tina fazem um mutirão com 
os amigos na lanchonete. 
MB sente ciúmes de Felipe 
com Lica. Ellen tenta dis-
farçar a surpresa quando 
Jota revela seu apelido vir-
tual. Benê pede para Guto 
ensiná-la a tocar piano. Fio 
confessa a Anderson que 
gosta de Ellen. 

Novo Mundo 
Avilez pede que Thomas atente 
contra a vida de Pedro. Pedro 
se diverte com Dulcina na 
fazenda de Santa Cruz. Leo-
poldina distribui comida para 
o povo. Francisco afirma que 
se aliará a Pedro contra a 
Corte Portuguesa. Piatã incen-
tiva Anna a não se casar com 
Thomas. Leopoldina reclama 
de seu casamento para Anna. 
Diara pede que Wolfgang con-
trate uma pessoa para lhe 
ensinar boas maneiras. 

Totalmente demais
Gilda se surpreende com o 
estado de Eliza. Dino ameaça 

prender Eliza. Arthur insiste 
para que Eliza aceite seu 
convite para ser modelo. Zé 
Pedro avisa a Carolina que o 
contrato da aposta será infor-
mal. Carolina conta a Dorinha 
que o teste de gravidez deu 
negativo. Dino pede a Gilda 
para recuperar o colar. 
Or ientado por  Cassan-
dra, Hugo liga para Felipe 
Cabral, se fazendo passar 
por Max, e afirma que uma 
camponesa poderá ser a 
Garota Totalmente Demais. 

Fina Estampa
Tereza Cristina culpa Vanessa 
pela chegada de Íris. Crô 
percebe que Antenor está 
embriagado. Todos estra-
nham o sumiço de Tereza 
Cr ist ina da festa.  Í r is 
ameaça revelar o segredo 
de Tereza Cristina, caso 
ela não a ajude financeira-
mente. Quinzinho pega o 
comprovante do jogo de lote-
ria de Griselda para brincar. 
Wallace perde ponto na luta, 
e Teodora se preocupa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

Laerte,
Henfil e
Miguel
Paiva

Caber, 
em inglês

O dente
associado
ao juízo

Conquista
de Niki
Lauda, 
na F1

Grama
(símbolo)

Declara-
ção cate-

górica

Divisória
comum

em casas
japonesas

Sufixo de
"caracol"

Um dos
efeitos da
queda de
pressão

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

(BR)
"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Filme
político de

Costa-
Gavras

Alimento
servido
em hos-

pitais
(?)-natal,
série de 

exames da
gestante

Carl
Sagan, 

astrônomo
dos EUA 

Letra
que não
precede
"e" ou "i"

Local do
Museu do
Futebol
(Rio)

Forma de
literatura

Reprovável

Estado
indiano

Soberbo; 
convencido

Pedaço de pano trian-
gular que se costura
entre dois outros, pa-
ra formar peça maior

"Lésbicas",
em LGBT

"Vida", em
"bioética"

Divisão 
do ano

Extensão
de sites 

Cantora de 
"Catedral" e "Alma"
(?) Riddle: o Lorde

Voldemort (Lit.)

Doença

Ama de
leite

Atributo do ganhador
da loteria

Imposto recolhido
pelos municípios 

Alteração perigosa da
temperatura corporal

Normas

Estrela, em inglês
Efeito causado pela
procura do bitcoin
em 2018 (Inform.)

Conjunção
aditiva

Comporta-
mentos

Rua
(abrev.)

(?) Sader,
sociólogo

CFS
CHARGISTAS
MOLESTIAUP

QGSORTE
NUTRIZRR

EASSERTIVA

ATOSLOL
SEMBIOMBO

RORALIR
EMIRDDOI
MINGAUEZ

CFNESGA
GOAPCMÇ

MARACANÃ
PRETENSIOSO

3/fit — goa. 4/emir — star. 6/nutriz.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para 

Samuel Fidélis Miranda, Paula Gomes, 
Letícia Reghin Rojas, Fernando Augus-
to Montai Y Lopes, Luis Irajá Nogueira 

de Sá Junior, Maria de Fátima Silva 
Castelani e Renato Ricardo Martins. Da 

coluna: felicidades.

Evite desen-
corajar-se: 
mantenha 

ocupações e 
faça do otimis-
mo a maneira 
de viver. Isso 
restaura a fé 

em si.
(Lucille Ball)

PORTRAIT
Lara Souza Guerrer  filha de Maria Cristina Corrêia de Souza e de Luiz Carlos 

Guerrer ilumina a coluna desta terça-feira (14) de abril

 LUCI LEMES

Natal?
Os dias vão passando lentamente. Rotina 
diferente. Menos é mais e outras preocu-
pações como por máscara, álcool gel e 

mais ‘solitude’. Daqui a pouco já começa 
o burburinho do Natal. E o nosso primeiro 
semestre vira passado. O que você acha? 
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Bom para refletir!
Cultiva a autenticidade; se liberta do que os outros 

pensam.Cultiva a autocompaixão; se liberta do perfec-
cionismo.  Cultiva um espírito flexível; se liberta da 
monotonia e da impotência. Cultiva gratidão e ale-

gria; se liberta do sentimento de escassez e do medo 
do desconhecido.  Cultiva intuição e fé; se liberta da 
necessidade de certezas. Cultiva a criatividade; se li-

berta da comparação.  Cultiva o lazer e o descanso; se 
liberta da exaustão como símbolo de status e da pro-
dutividade como fator de autoestima.  Cultiva a calma 
e a tranquilidade; se liberta da ansiedade como estilo 
de vida. Cultiva tarefas relevantes; se liberta de dúvi-
das e suposições.  Cultiva risadas, música e dança; se 
liberta da indiferença e de “estar sempre no controle”. 

Se isolar às vezes é se achar.

LIVE 
Em tempos de isolamento as 
transmissões ao vivo via Fa-
cebook e Instagram forma a 

coqueluche deste mês. Serta-
nejo, pagode e diversos ritmos 
ganharam ibope. Um defeito: 

muitos palavões e muita cacha-
ça. Mas conseguiram o objetivo 

de arrecadar e alegra o 
pessoal ON LINE. 

FAGNER
A tarde de sábado trouxe um 
belo momento com a live do 

cantor Fagner. Mesmo avesso a 
glamour e cenário chique, ele 
encantou quem gosta de sua 
músicas e de sua voz incon-

fundível. A beira da praia, um 
acústico voz & violão. Para os 

fãs: um delírio. 

Recordando
O quarteto Ivonete Florêncio da Silva, Elaine Magalhães Vasconcelos, Elizabeth 
Sakumoto e Ione Moretto ilustram a coluna de hoje como forma de homenagear 
os grandes eventos-, este desfile & mostra aconteceu na House Design. Que logo 

logo os eventos recomecem.

Thiago Casoni
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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

Altos investimentos em pós-graduação têm 
destacado a Universidade Paranaense, que cumpre 

sua missão de formar e capacitar profissionais 
para atender as demandas da sociedade. Na 
modalidade especialização, a Instituição está 
oferecendo mais de cem cursos, nas suas sete 
unidades. Todos estão com inscrições abertas.

Em Umuarama, Sistemas Térmicos é um deles. 
Dirigido a engenheiros e a tecnólogos desta área, 

o curso tem por objetivo qualificar os profissionais 
para atuarem no desenvolvimento e análise 

energética de ciclos de potência e refrigeração, 
como também na perícia de equipamentos 

térmicos, conforme recomendam as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
O curso conta com corpo docente conceituado 

e projeto pedagógico que prioriza conhecimentos 
sobre ciclos termodinâmicos e de refrigeração e 

sobre os equipamentos que compõem estes ciclos. 
A matriz curricular, em sintonia com as 

demandas e expectativas do mercado de trabalho, 
atende todas as exigências do Ministério da 
Educação para capacitar os pós-graduandos 
na realização de análises de aproveitamento 

de energia, visando a obter a melhor eficiência 
possível.

Entre as disciplinas estão Análise de viabilidade 
energética em sistemas térmicos, Avaliação 
e perícia em sistemas térmicos, Climatização 

e refrigeração de ambientes, Sistemas de 
refrigeração e Mecânica dos fluidos.

Em regime quinzenal, as aulas serão às sextas e 
aos sábados. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Sistemas Térmicos 
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Fiscalizações sobre o cumpri-
mento aos decretos de situação 
de emergência do município de 
Umuarama, bem como respeito à 
medidas de enfrentamento da epi-
demia de infecção humana pelo 
novo coronavírus, têm flagrado 
muitos casos de desobediência. 
A Guarda Municipal e equipes de 
fiscais do Código de Posturas e da 
Vigilância Sanitária lavraram 1.016 
autuações e orientações, entre os 
dias 20 de março e 12 de abril.

As equipes receberam 52 denún-
cias de andarilhos perturbando o 
sossego, 51 de som alto e 104 aten-
dimentos a outras. Em quatro situa-
ções, pessoas foram presas em fla-
grante. Entre a última sexta-feira (10) 
e domingo (12), a GM atendeu a 42 
chamados referentes a pessoas ou 
estabelecimentos descumprindo as 
normas determinadas para combater 
a propagação da Covid-19.

Supermercados que não contro-
laram o fluxo de clientes nem higie-
nizavam carrinhos, bares comercia-
lizavam bebidas para consumo no 
local, jovens se aglomeraram em 
praças, conveniência vendia bebi-
das para consumo em pátio de 
postos e distribuidora de bebidas 
serviam clientes no entorno.

No sábado, 11, a força 
tarefa notificou e fechou bares 
e lanchonetes, igrejas e outros 
estabelecimentos.

Desobediências
flagradas

FISCALIZAÇÃO notificou e fechou estabelecimen-
tos que desrespeitavam medidas de enfrentamento à 
epidemia

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Sicredi apresenta aplicativo para 
cooperar com a economia local
Um grande shopping vir tual, 

em que pessoas têm a oportuni-
dade de comprar e vender sem 
sair de casa. Esse é o conceito do 
Conecta, aplicativo desenvolvido 
pelo Sicredi para cooperar com a 
economia local. Na Sicredi Vale do 
Piquiri Abcd PR/SP desde a última 
quarta-feira (1), a plataforma digital 
disponibiliza produtos e serviços 
para todos os associados da coo-
perativa. Neste momento de inter-
rupção das atividades em grande 
parte do comércio e indústria como 
tentativa de combater a pandemia 
do coronavírus, os marketplaces 
online são uma boa alternativa 
para empreendedores manterem 
seus negócios em funcionamento.

 No Conecta, os associados, 
tanto pessoas físicas quanto jurí-
dicas, podem anunciar seus pro-
dutos e também buscar por diver-
sos itens, o que cria uma rede 
de ajuda para todos os peque-
nos e médios negócios locais. 
Para acessar, basta o associado 
fazer o download gratuitamente 
no Google Play (para usuários de 
Android) ou na App Store (para 
usuários de iPhone).

“A plataforma conecta pessoas 
por meio de anúncios e promoções 
oferecidas pelos associados, que 

podem fomentar 
os negócios e 
gerar renda. Para 
a cooperativa, é 
uma forma de 
cooperar para 
manter a econo-
mia local e conhe-
cer as regiões em 
que está inserida. 
Nosso propósito 
é oferecer solu-
ções inteligentes 
e simples para 
estimular e aju-
dar pequenos e 
médios negócios 
e a economia 
das regiões em 
que atuamos”, 
analisa João Augusto da Rocha, 
diretor de negócios da Sicredi Vale 
do Piquiri Abcd PR/SP.

A ferramenta faz parte do pro-
jeto de transformação digital do 
Sicredi, que conta com diversos 

O Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o cres-

cimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O 
modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de 

associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1800 agências, e 

oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

A ferramenta faz parte do projeto de transformação digital do Sicredi, que conta 
com diversos canais de atendimento como aplicativo e site

canais de atendimento como apli-
cativo e site, que permitem que 
todas as transações sejam reali-
zadas online e sem contato direto, 
seguindo também as medidas de 
saúde necessárias.
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