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UMUARAMA

Prefeita de Cruzeiro 
do Oeste decreta a 
obrigatoriedade do uso 
de máscaras 

PRF apreende cigarros 
paraguaios que 
seriam entregues em 
Umuarama 

Falta de vereadores cancela 
mais uma sessão na Câmara

Há quatro segundas-feiras seguidas vereadores não discutem projetos ou proposições 
devido ao período de isolamento por conta do combate à evolução do coronavírus em 

Umuarama. A última reunião, aberta na noite de segunda-feira, chegou a ter os trabalhos 
iniciados e a liberação para discursos em Tribuna Livre, mas novamente não foram discu-

tidas as propostas apresentadas em pauta devido à falta de quórum. 

Máscara nas filas
 Buscando ações efetivas e o envolvimento maior da popu-
lação nas medidas de prevenção e combate ao coronavírus, 
o prefeito Celso Pozzobom sancionou o decreto que obriga, 
a partir de hoje, o uso de máscara por toda a população e 
disciplina a organização de filas e entrada de pessoas nas 
agências bancárias. O decreto leva em consideração que 

gigantescas filas de pessoas têm se formado em frente e no 
interior das instituições bancárias, aumentando o risco de 

contágio e transmissão da covid-19. l Pág.10

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A



Críticas ao Congresso
Durante as articulações, relatos de parlamentares eram 
de que Guedes teria feito críticas ao Congresso durante 
as negociações, temendo o tamanho do impacto no 
orçamento das medidas defendidas pelos deputados, fator 
que teria ajudado a contaminar o ambiente. Nas palavras 
de um interlocutor do governo, Guedes “fez política” e os 
congressistas não gostaram.

Última palavra
Sobre a possibilidade de vetar o texto, caso o governo 
não consiga modificar no Senado, auxiliares do presidente 
avaliaram que seria um desgaste político muito grande, 
pois indisporia o presidente Jair Bolsonaro com Estados, 
em meio a uma pandemia como a do coronavírus. 
No entanto, reforçam, a última palavra é sempre do 
presidente Bolsonaro. Além disso, se vetar, governistas 
reconhecem que o presidente terá outro desgaste: a 
derrubada do veto no Congresso.
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Hidroxicloroquina
O Paraná receberá 154 mil doses de hidroxicloroquina 
genérica nos próximos dias, segundo a Secretaria de Saúde 
do Estado. O medicamento será repassado pelo grupo 
farmacêutico Novartis e, de acordo com o Ministério da 
Saúde, poderá ser usado em pacientes com infecções 
graves do novo coronavírus (Covid-19) e que precisam de 
internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 
hidroxicloroquina vem apresentando resultados positivos, 
apesar de não ter evidências científicas suficientes que 
comprovem a eficácia para casos de Covid-19.

Ajuda federal
Os articuladores políticos do 
governo trabalham desde 
o início da semana junto 
a senadores governistas 
para modificar a proposta 
aprovada na Câmara dos 
Deputados, que repõe a 
estados e municípios perdas 
com ICMS e ISS. O objetivo 
é reduzir os efeitos na 
economia da crise. Apesar 
da tentativa de se chegar a 
um acordo com o governo 
federal, a proposta levada 
a plenário não agradou ao 
Executivo. Segundo o líder 
do governo, deputado 
Vitor Hugo (PSL-GO), a 
equipe econômica não 
queria vincular a ajuda aos 
entes federados à queda 
do recolhimento de ICMS 
e o ISS.

 “Cheque em 
branco”
Para o ministro Paulo 
Guedes, a recomposição 
integral das perdas seria 
um “cheque em branco” 
para estados mais ricos. 
Agora, o Planalto tentará 
modificar a proposta no 
Senado Federal: na linha 
de frente das negociações 
estão o líder do governo no 
Congresso, senador Eduardo 
Gomes (cotado para relator 
da proposta); o senador 
Flavio Bolsonaro; e também 
o ministro Luiz Eduardo 
Ramos, da articulação política 
do Planalto. Nos bastidores, 
governistas se queixaram da 
aprovação e lamentam a falta 
de diálogo entre Rodrigo Maia, 
presidente da Casa, e Guedes.
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Parlamentares querem adiamento 
no reajuste das tarifas da Sanepar

Os deputados estaduais aprova-
ram requerimento apresentado na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
pelo deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) que solicita ao gover-
nador Ratinho Jr que não autorize 
o reajuste anual das tarifas de con-
sumo de água e esgoto da Compa-
nhia de Saneamento do Paraná – 
Sanepar, que foi encaminhado para 
aprovação da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná – Agepar, 
órgão que homologa as solicita-
ções de aumento e revisões tarifá-
rias de água e esgoto  no Estado.

O pedido formulado pelo depu-
tado Guerra também requer para 
que as famílias que se enquadram 
no Programa Tarifa Social fiquem 
isentas do pagamento do consumo 
de água enquanto perdurarem os 
efeitos da pandemia do Coronaví-
rus, levando-se em conta que as 

China importa quase o triplo de carne suína

Produtos agrícolas 
A China importou US$ 5,05 bilhões em produtos agrícolas dos Estados Uni-

dos nos primeiros três meses de 2020, alta de 110% na comparação com mesmo 
período do ano passado, segundo dados de alfândega. A China se comprometeu 

com compras adicionais de produtos agrícolas dos EUA no total de US$ 32 bilhões 
ao longo dos próximos dois anos, segundo o acordo comercial de Fase 1 entre 
os dois países. Isso incluiria, em 2020, cerca de US$ 12,5 bilhões adicionais aos 

números-base de 2017, de US$ 24 bilhões, além de US$ 9,5 bilhões adicionais em 
relação aos números base em 2021. A China importou 7,81 mi de ton de soja dos 
EUA no primeiro trimestre, uma alta de 210% na comparação a 2019. As importa-
ções de algodão dos EUA foram de 124 mil toneladas, alta de 43,5%. O valor dos 

embarques foi de 1,59 bilhão de iuanes, alta de 17%.

contas foram adiadas para com-
pensação futura.

“A solicitação reveste-se de 
Justiça Social, conceito publica-
mente adotado pelo Governo do 
Paraná em resposta aos reflexos 
da crise econômica e o estado de 
calamidade pública em saúde que 
estamos vivenciando em nosso 
Estado”, concluiu o deputado Luiz 
Fernando Guerra.

IPVA
Também de autoria do depu-

tado, foi aprovado um requeri-
mento em que ele pede à Chefia 
da Casa Civil e à direção geral 
do Departamento de Trânsito do 
Paraná – DETRAN/PR, providên-
cias administrativas para a pror-
rogação do prazo de vencimento 
do pagamento do IPVA e Licen-
ciamento de Veículos do exercício 
de 2020, que não foram pagos 
no prazo legal, como medida de 

apoio às ações para o enfrenta-
mento do Coronavírus (COVID-19).

As importações de carne suína 
da China em março quase triplica-
ram na comparação com mesmo 
mês do ano passado, de acordo 
com dados de alfândega divulga-
dos ontem (14), com comprado-
res buscando preencher a escas-
sez de ofer ta doméstica após a 
peste suína africana ter dizimado 
o rebanho do país. Maior consu-
midora global de carne suína, a 
China impor tou 391 mil tonela-
das em março, contra 127,2 mil 
toneladas em março de 2019, 
segundo cálculos da Reuters 
com base nos dados oficiais. Os 
embarques da carne no primeiro 
trimestre foram de 951 mil tonela-
das, quase duas vezes mais que 
o registrado em mesmo período 

do ano anterior, de acordo com os 
números da Administração Geral 
de Alfândegas.

PESTE SUÍNA
A peste suína africana redu-

ziu em ao menos 40% o reba-
nho suíno da China e reduziu o 
número de porcas em até 60% em 

2019, o que cor tou a produção 
de carne suína e levou os preços 
da carne favorita dos chineses a 
máximas recorde. A China havia 
importado 560 mil toneladas de 
carne suína nos primeiros dois 
meses de 2020, alta de 158% 
na comparação anual.

O pedido do deputado Luiz Fernando Guerra também 
requer que as famílias enquadradas no Tarifa Social 
sejam isentas do pagamento
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Obras antecipadas
O governo do Paraná está 
antecipando as obras dos 
hospitais regionais de 
Guarapuava e Ivaiporã para 
atendimento de pacientes 
vítimas da pandemia. O 
Hospital Regional de Telêmaco 
Borba já está concluído 
e vai abrir nos próximos 
dias. Com as três unidades, 
serão 82 leitos adicionais 
de UTI e 250 de enfermaria 
disponíveis à população. O 
governador Ratinho Junior 
está vistoriando as obras e a 
instalação dos leitos de UTI.

Esperança
O remédio remdesivir pode 
ser mais uma esperança de 
tratamento contra a covid-19. 
Um estudo inicial, publicado 
na revista científica The New 
England Journal of Medicine, 
trouxe resultados promissores 
do uso desse medicamento 
em pacientes considerados 
graves. Pesquisadores 
informaram, ainda, que estão 
sendo conduzidas outras 
pesquisas com a droga e que 
novos dados serão divulgados 
nos próximos dias.

Auxílio emergencial
O benefício de R$ 600 pago a 
trabalhadores de baixa renda 
afetados pela pandemia 
de coronavírus começa 
a ser sacado no próximo 
dia 27. A Caixa Econômica 
Federal, responsável pelos 
pagamentos, anunciou o 
novo calendário. Os saques 
ocorrem conforme o mês de 
nascimento do beneficiário.

Desabafo
O senador Alvaro Dias (Pode) 
desabafou com a cobrança de 
“taxa” feita pelos sindicatos 
a empresários e empregados 
para homologar acordos de 
suspensão temporária de 
contratos de trabalho. “Já tem 
entidade sindical cobrando R$ 
500 por contrato chancelado e 
até R$ 2.500 por empresa. Em 
meio à pandemia, os sindicatos 

estão explorando e ganhando 
dinheiro com o desespero de 
patrões e empregados. E tudo 
isso com o aval do STF”.

Sem exageros
O ministro Sergio Moro (Justiça) 
disse que é preciso tomar 
cuidado com exageros cometidos 
por autoridades para punir as 
pessoas que descumprirem 
medidas de isolamento 
social para combater o novo 
coronavírus. “As pessoas têm 
que seguir as orientações 
que forem necessárias para 
debelar essa pandemia e nós 
temos que tomar cuidado 
com exageros, com atos que 
possam representar alguma 
espécie de abuso”.

Cloroquina
O deputado Stephanes 
Junior (PSD) defendeu uso 
da cloroquina no tratamento 
da covid-19. “O [presidente] 
Bolsonaro tem razão. A 
hidroxicloraquina já deveria 
estar sendo usada na rede 
pública já nos primeiros 
sintomas da doença e não 
quando tivesse de forma grave. 
Os Hospitais Albert Einstein e 
Sírio Libanês e muitos outros 
do País já estão usando dessa 
forma. O medicamento é muito 
mais eficaz e não tem patente”.

Explico
Stephanes Junior explicou o 
motivo da rapidez no uso do 
medicamento no Paraná: “O 
vírus é mais letal no inverno e 
o pico vai acontecer no frio da 
Região Sul. Noventa por cento 
das pessoas que têm contato 
com o vírus são assintomáticas, 
um percentual pequeno pega 
a doença leve e um menor 
ainda, a doença de maneira 
grave. Se levarmos a curva para 
o inverno, muitas pessoas vão 
ficar doentes, mais que o dobro 
do que no verão e mais ainda 
vão ficar de forma grave. As 
temperaturas ficam entre 
0 e 10 graus, ideal ao vírus 
ser mais forte e deixar as 
pessoas mais doentes”.

Máscara
obrigatória

Ontem (14), foi publi-
cado em Diário Oficial, o 
Decreto 163/2020 que 
determinou o uso obrigató-
rio de máscaras caseiras à 
população do município de 
Cruzeiro do Oeste, como 
forma de enfrentamento ao 
novo coronavírus.

Em seu pronunciamento, 
a prefeita Helena Bertoco 
diz ter se baseado na ela-
boração da medida, em do 
Ministério da Saúde sobre 
o auxílio da utilização de 
máscaras caseiras (de 
pano) para evitar a trans-
missão da Covid-19.

As estatísticas também 
reforçam a eficiência das 
máscaras, tendo em vista 
que países onde a popu-
lação já tem o hábito de 
usar máscaras quando 
acometidos por qualquer 
doença v i ra l ,  como o 
Japão e Coreia, atraves-
saram a pandemia do 
coronavírus com menos 
incidência de casos.

A prefeita também pediu 
à população para que não 
afrouxe os cuidados de 
prevenção ao coronavírus. 
“Agora é a hora de pico 
da pandemia, precisamos 
intensificar às medidas 
e, utilizando as máscaras 
para sair às ruas, estare-
mos protegendo não só a 
nós mesmo, mas a toda 
nossa família, e a todas 
as pessoas que estão à 
nossa volta”.

Helena reforçou, tam-
bém, a importância da per-
manência dos munícipes 
dentro dos limites de Cru-
zeiro do Oeste e que não 

recebam visitas vindas de 
outras localidades, obser-
vando que há muitos casos 
confirmados em toda a 
região. “Tudo que preci-
samos comprar, encontra-
mos dentro do comércio da 
nossa cidade, sem neces-
sidade de ir para fora”, 
disse Helena.

A Prefeitura está adqui-
rindo cerca de 10 mil más-
caras para distribuir para 
a parcela da população 
considerada de maior vul-
nerabilidade (idosos com 
idades acima dos 60 anos, 
pessoas com problemas 
de saúde, doenças crôni-
cas e para àqueles que 
não tem condições finan-
ceiras para aquisição).

O Decreto passa a vigo-
rar a par tir da sexta-feira 
(17) para que haja tempo 
hábil para a se preparar na 
confecção das máscaras.

Quase 35 milhões
Quase 35 milhões de 
brasileiros já se inscreveram 
para solicitar o programa de 
auxílio emergencial de R$ 600. 
Segundo a Caixa Econômica 
Federal, somente até a 
manhã de ontem (14), 34,7 
milhões pessoas já tinham 
concluído o cadastro no site 
e no aplicativo, por meio do 
qual informais, autônomos, 
desempregados e MEIs 
podem solicitar o benefício. 
Além disso, foram feitos 273,4 
milhões de acessos aos sites 
do programa, e o aplicativo 
teve 35,6 milhões de 
downloads. As ligações para 
a Central 111, por sua vez, 
chegaram a 17 milhões.
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PRF apreende cigarros que seriam 
entregues em Umuarama

Agentes da Polícia Rodoviária 
Federal que atuam em Guaíra apreen-
deram na noite da segunda-feira (13) 
dois contrabandistas nas imediações 
da Ponte Ayrton Senna. Os suspeitos 
– um deles com 19 anos e outro de 
32 anos de idade, foram presos em 
flagrante. Os carros conduzidos pela 
dupla também foram apreendidos.

Segundo os patrulheiros, os veí-
culos interceptados trata-se do Volks-
wagen Polo e do Chevrolet Celta, que 
também estavam carregados com 
cerca de 15 mil carteiras de cigarro 
contrabandeado do Paraguai.

Durante a abordagem, os moto-
ristas relataram que agente da PRF 
que saíram de Mundo Novo, no Mato 
Grosso do Sul e que pretendiam dis-
tribuir a carga ilícita em Umuarama. 

Homem é executado com vários 
tiros em Terra Roxa

A Polícia Civil de Palotina instau-
rou inquérito policial para investigar 
um homicídio ocorrido em Terra Roxa 
(município situado a 106 km de 
Umuarama). O crime foi registrado 
na segunda-feira (13) e a vítima, 
identificada apenas pelas iniciais 
G.R. foi morta a tiros.

O corpo foi encaminhado para 
o Instituto Médico Legal (IML) de 
Toledo e, de acordo com informações 

da Polícia Militar a execução aconte-
ceu no final da tarde. O Samu foi 
acionado, mas a vítima não resistiu 
e morreu no local.

Segundo informações coletadas 
nas imediações, testemu8nhas rela-
taram terem ouvido ao menos 15 dis-
paros. Até o final da tarde de ontem 
a autoria do crime ainda não havia 
sido descoberta e os motivos ainda 
estavam sendo investigados.

Um deles tinha R$ 2,7 mil em 
dinheiro nos bolsos.

A Polícia Rodoviária Federal 
registrou a ocorrência na Delega-
cia da Polícia Federal em Guaíra. 

O crime de contrabando tem pena 
prevista de dois a cinco anos de 
prisão. Os nomes dos detidos não 
foram divulgados.

Ladrões adolescentes
Dois adolescentes de 15 e 17 anos, 
foram aprendidos por PMs de Cidade 
Gaúcha depois que furtaram um 
veículo Gol. O carro foi recuperado. 
Um dos garotos foi localizado em Nova 
Olímpia e logo em seguida o comparsa 
foi capturado, trata-se de seu primo. 
Os policiais descobriram que a dupla 
havia arrombado uma residência, 
onde se apossou da chave do carro 
e depois fugiram levando o Gol. Eles 
foram encaminhados para a delegacia 
de Polícia Civil de Cidade Gaúcha e 
entregues ao Conselho Tutelar.

CIGARROS contrabandeados foram adquiridos no Mato Groso do Sul e interceptados em Guaíra

DIVULGAÇÃO
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Falta de vereadores cancela 
mais uma Sessão na Câmara

Durante quatro segundas-feiras segui-
das, vereadores não discutiram projetos 
ou proposições devido aos problemas 
gerados pela pandemia e o período de iso-
lamento por conta do combate à evolução 
do coronavírus em Umuarama.

Na última reunião que chegou a ter 
os trabalhos iniciados e liberação para 
discurso em tribuna livre, aberta na 
noite da segunda-feira, 13, novamente 
não foram discutidas as propostas 
apresentadas em pauta.

Desde a sessão que deveria acon-
tecer na segunda-feira, 23 de março, 
o Poder Legislativo Municipal não con-
segue votar projetos, entre eles, o que 
institui a Política Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. A proposta 
estabelece mecanismos e medidas de 
incentivo e estruturação à inovação e 
à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo, com vistas à capa-
citação tecnológica e desenvolvimento 
do sistema produtivo na cidade.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Os objetivos do projeto de lei são 

fortalecer a base técnico-científica, 
constituída por entidades de ensino, 
pesquisa e de prestação de serviços 
especializados, fomentar a criação de 
empregos e renda, aprimorar as rela-
ções entre o Poder Público, instituições 
de ensino e pesquisa e empresas de 
base tecnológica, além de estimular o 
compartilhamento e a distribuição dos 
resultados estabelecendo um modelo 
de incentivos à ciência, tecnologia e ino-
vação, desenvolvendo mecanismos de 
coordenação e interação dos agentes 
ligados ao Sistema. Por fim, aproveitar 
os resultados obtidos pelos processos 
inovadores, científicos e tecnológicos 
para otimizar a gestão pública municipal.

CÂMARA MIRIM
Com a falta de votações, a criação 

da Câmara Mirim também não acon-
teceu. A proposta tem a finalidade de 
despertar no jovem a consciência da 
cidadania aliada à responsabilidade 
com o seu meio social e sua comu-
nidade e integrá-lo dentro do Poder 
Legislativo à responsabilidade de 
despertar a ética, a cidadania, valores 

ALÉM do presidente Noel do Pão, e do 1º secretário Mateus Barreto (foto), compareceram os vereadores 
Deybson Bitencourt, Jones Vivi e Ana Novaes

ASSESSORIA

reflexivos e reais para uma sociedade 
moderna. A proposta insere alunos 
das escolas do município no ambiente 
da Câmara, possibilitando o acesso e 
conhecimento da gestão legislativa e 
tramitação das propostas a serem ava-
liadas em plenário.

FALTA DE QUÓRUM
Apesar da ausência de vereadores 

na sessão ordinária na segunda-feira 
(13), os trabalhos chegaram a ser 
abertos pelo presidente, vereador Noel 
do Pão, com leitura do expediente e 
publicação de matérias.

Na Tribuna Livre discursaram 

os vereadores Deybson Bitencour t, 
Jones Vivi, Mateus Barreto e a verea-
dora Ana Novais.

Segundo a assessoria, ao se ini-
ciar a apreciação de projetos, não foi 
possível abrir a votação por falta de 
quórum, uma vez que não estavam 
presentes os vereadores Toninho Com-
parsi, Maria Ornelas, Junior Ceranto, 
Newton Soares e Ronaldo Cruz Car-
doso, que justificaram ausência ou 
por fazerem par te do grupo de risco 
de contágio do Coronavírus, ou, por 
terem familiares próximos que se 
encontram em grupo de risco.

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
14/3 a 14/4 0,5000 0,2446 0,0000
15/3 a 15/4 0,5000 0,2446 0,0000
16/3 a 16/4 0,5000 0,2446 0,0000
17/3 a 17/4 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,18% 16,73 
Vale ON -0,09% 44,53 
ItauUnibanco PN +1,25% 24,30 
Bradesco PN +1,10% 21,11 
Viavarejo ON +12,15% 6,09 
Braskem PNA +28,67% 21,63

IBOVESPA: +1,37% 79.918 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 107,10
Libra est. 0,79
Euro 0,91
Peso arg. 65,51

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,1900 5,1910 -0,1%
PTAX  (BC) +0,1% 5,1852 5,1858 -0,2%
PARALELO +0,2% 4,3200 5,4100 0,0%
TURISMO +0,2% 4,3200 5,3900 0,0%
EURO +0,7% 5,6876 5,6899 -0,6%

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 14/04

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 6,54
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1248,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/04

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 14/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 92,50 -1,1% 8,8%
SOJA Paranaguá 99,80 -0,7% 8,5%
MILHO Cascavel 48,00 -1,0% 1,1%

SOJA 847,00 -7,25 -0,2%
FARELO 287,50 -1,10 -4,0%
MILHO 326,00 -5,50 -10,9%
TRIGO 548,75 -6,25 8,4%

SOJA 86,16 0,0% 3,6%
MILHO 42,50 -0,1% -2,6%
TRIGO 57,47 2,1% 7,7%
BOI GORDO 183,23 0,0% -2,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/04 PR DIA 30d.

Em 14/04 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)



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 15 DE ABRIL DE 2020

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

Preparação
das aulas

A Secretaria Municipal 
de Educação (SME) iniciou 
nesta semana a produção 
de um caderno de ativi-
dades para os alunos do 
ensino fundamental (séries 
iniciais) da rede pública, 
contemplando as discipli-
nas de língua portuguesa, 
matemática, ciências, geo-
grafia, história, arte, ensino 
religioso e educação física, 
considerando a delibera-
ção 01/2020, do Conselho 
Estadual de Educação (CEE) 
do Paraná e a resolução 
1016/2020, da Secretaria 
de Estado da Educação.

O material será distri-
buído a todos os alunos do 
1º ao 5º ano das escolas 
da rede municipal. “As coor-
denações educacionais da 
SME, com os professores 
e gestores, serão respon-
sáveis pela organização do 
material e orientação às 
famílias”, explicou a secre-
tária municipal da Educa-
ção, Mauriza Gonçalves de 
Lima Menegasso.

Além dos cadernos, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Comunicação 
Social e com a participação 
dos professores da rede, a 

Umuarama sem nenhum caso
de Covid-19 em investigação

SME disponibilizará vídeos 
explicativos às famílias sobre 
como utilizar esses materiais 
enquanto durar a suspensão 
de aulas presenciais, por 
conta das ações de enfren-
tamento à infecção humana 
pelo novo coronavírus.

“Pretendemos também 
produzir vídeos voltados ao 
desenvolvimento das crian-
ças, para a Educação Infan-
til, com o objetivo de ampliar 
as possibilidades de intera-
ção familiar”, acrescentou 
a secretária. A entrega do 
caderno de atividades será 
feita pela direção e coorde-
nação pedagógica da uni-
dade educacional nos pró-
ximos dias, de acordo com 
cronograma estabelecido 
com os gestores de cada 
unidade, que será divulgado 
posteriormente.

“Sabemos que essa é 
uma medida paliativa que 
não substitui a mediação 
do professor, mas é o 
recurso que dispomos no 
momento para manter nos-
sos alunos mais próximos 
do processo de ensino e 
aprendizagem”, disse a 
secretária de Educação, 
Mauriza Lima Menegasso.

O boletim divulgado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde ontem (14) apontou 
35 novos casos de coro-
navírus e mais quatro óbi-
tos no Paraná, que soma 
803 casos confirmados e 
37 mor tes por Covid-19. 
Em Umuarama os núme-
ros divergem do resto do 
estado e nenhum caso está 
sendo investigado, entre os 

101 que forma registrados, 
sendo 99 descartados e 2 
confirmados (já curados, 
segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde).

No PR os novos óbitos 
foram registrados em Parana-
vaí (uma mulher de 40 anos); 
Pinhais (uma mulher de 64 
anos); Curitiba (um homem 
de 80 anos) e Guaíra (um 
homem de 52 anos).

Jornada & salário
Acordos individuais sobre 
redução de jornada e salário ou 
de suspensão de contratos de 
trabalho previstos na MP 936 
só serão válidos se as empresas 
negociarem antes com os 
sindicatos de trabalhadores, 
conforme liminar do ministro 
Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal. A 
Central Brasileira do Setor de 
Serviços solicitou o ingresso como 
“Amicus Curiae” no julgamento 
por videoconferência que será 
realizado amanhã. “A situação 
de pandemia que vivemos 
por si só fragiliza e enfraquece 
investimentos e a própria 
retomada da economia. Não 
se pode tornar as soluções 
mais burocráticas, menos 
céleres e menos eficientes”, 
avalia João Diniz.

Na rua
Segundo dados do Sebrae, 
desde início de março 600 
mil empresas fecharam as 
portas e houve 9 milhões de 
demissões no País.

Dia D
Dia 4 de maio. Essa é a data-
chave no Governo para que o 
País volte às ruas, no comércio, 
na indústria, na educação etc. É 
questão de sobrevivência, não 
apenas de saúde.

Respaldo
É provável que o presidente 
Jair Bolsonaro volte às redes 
de rádio e TV em duas 
semanas para cravar que o 
País está longe do cenário de 
horror previsto por médicos.

Sofra, brasileiro
O brasileiro merece um diploma de 
doutor de sobrevivência em crises. 
O micro e o pequeno empresário 
negativado no CPF ou com Dívida 
Ativa dos Estados e da União 
tem sido barrado nos bancos: 
não consegue empréstimos 
emergenciais. E não são poucos.

MERCADO
Ataques...
Estudo feito com pela 

Piemonte Segurança 
Digital aponta que ataques 
cibernéticos vão fazer as 
perdas do setor bancário no 
Brasil crescerem pelo menos 
dez vezes este ano, subindo 
de R$ 2 bilhões para R$ 20 
bilhões, por causa desse 
cenário de pandemia. 

...cibernéticos
É que cerca de 50 milhões de 
pessoas foram trabalhar em 
home office, usando redes 
domésticas e desprotegidas 
para acessar ambientes 
digitais de bancos, sites 
de e-commerce e dados 
sigilosos de intranet de 
corporações. Hackers estão 
se aproveitando dessa 
vulnerabilidade para roubar 
dados sigilosos. 

Alerta oficial
Aliás, na última quinta-feira, a 
Polícia Federal emitiu alerta, 
indicando já ter identificado 
um crescimento significativo 
de ameaças cibernéticas 
desde março.

Apoio total
A Total e o IBP são novos 
parceiros do programa 
Unidos contra a Covid-19, 
da Fiocruz, na contribuição 
para o fundo emergencial 
de produção de kits para 
diagnóstico e serviços. A 
Total Brasil Distribuidora já 
apoia o Hospital das Clínicas 
(SP), o Hospital 10 de Julho 
(Pinda-SP) e o Hospital 
Santa Casa de Misericórdia 
(Araxá, MG).

Stories profi
O LinkedIn lançou o 
LinkedIn Stories no Brasil, 
que será o primeiro país 
a testar. Na ferramenta, 
o usuário compartilha 
fotos e vídeos de até 20 
segundos em seu perfil.
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Passa a ser obrigatório o uso de 
máscara nas filas e nos ônibus
Buscando ações mais efetivas e 

um envolvimento maior da população 
nas medidas de prevenção e combate 
à infecção humana pelo novo coronaví-
rus, o prefeito Celso Pozzobom sancio-
nou o decreto 094/2020, que obriga o 
uso de máscara por toda a população 
e disciplina a organização de filas e 
entrada de pessoas nas agências ban-
cárias do município.

O decreto leva em consideração que 
gigantescas filas de pessoas têm se for-
mado em frente e no interior das institui-
ções bancárias, especialmente da Caixa 
Econômica Federal, aumentando o risco 
de contágio e transmissão do Covid-19. 
“Vemos a dificuldades que os bancos 
estão tendo para ordenar essas filas 
e adequá-las às medidas restritivas de 
enfrentamento já impostas pelo poder 
público”, disse Pozzobom.

“A população precisa respeitar 
essas medidas para quebrarmos 
o ciclo do vírus, dilatar ao máximo 
a curva de contágio e assegurar a 
saúde pública”, reforçou o prefeito. 
O transporte coletivo urbano também 
terá redução no número de linhas 
diárias. Os detalhes serão definidos 
em novo decreto.

O decreto 094/2020 torna mais 
severas as restrições impostas no 
decreto 082/2020, conforme orien-
tações do Ministério da Saúde e 
do Centro de Operações de Enfren-
tamento ao Coronavírus (COE) do 
município. No ar tigo 2º, torna obri-
gatório a toda população o uso de 
máscara em locais públicos e pri-
vados acessíveis ao público.

Mais adiante, determina que os 
bancos organizem eventuais filas 
que se formam enquanto as pessoas 
aguardam atendimento e controlem 
o acesso ao interior das agências, 
observando os critérios do decreto 
082 para comerciantes, prestadores 
de serviço e demais categorias.

FILAS
As agências bancárias devem 

organizar duas filas do lado de fora 

– uma para quem busca autoaten-
dimento e outra para os que neces-
sitam dos demais serviços; reali-
zar triagem nas filas para instruir 
pessoas que nelas estejam desne-
cessariamente ou indevidamente a 
se retirarem e a buscarem o canal 
correto para resolução do seu pro-
blema; e distribuir diariamente 
número limitado de senhas para a 
fila que não se refere ao autoaten-
dimento, com número máximo de 
atendimentos diários.

Os clientes que necessitarem 
de atendimento presencial terão o 
horário dividido em no mínimo quatro 
períodos indicados na senha e deve-
rão chegar à agência apenas no horá-
rio de atendimento previsto. Quem 
estiver fora desse horário deverá se 
retirar das imediações da instituição 

e retornar no seu momento.
LIMITES

Cabe aos bancos dispersar aglo-
merações no entorno das agências 
após a distribuição de senhas, per-
mitindo a permanência apenas de 
clientes do autoatendimento ou que 
possuam senha para auxílio presen-
cial. Deverão ainda limitar a entrada 
de pessoas no espaço dos caixas 
eletrônicos a, no máximo, o mesmo 
número de terminais existentes.

Os bancos deverão higienizar 
frequentemente locais de toque 
da população (botões dos caixas 
eletrônicos, maçanetas, mesas e 
outros), oferecer álcool 70% para 
os clientes em diversos pontos, 
inclusive no setor de autoatendi-
mento; e barrar a entrada de pes-
soas sem máscara nas agências.

Punições
O não cumprimento das medidas configura infração à legislação municipal sanitá-

ria sujeitando o infrator a multa de R$ 300 a R$ 5 mil, aplicada cumulativamente com a 
cassação da licença de funcionamento, o fechamento imediato e a paralisação da ativi-
dade. A fiscalização das barreiras sanitárias de combate à pandemia será intensificada 
e os fiscais estão autorizados a entrar em estabelecimentos privados para verificar o 

cumprimento das exigências, bem como tomar as medidas legais em caso de descum-
primento – inclusive com uso da força policial, se necessário.

PARTE da população e do comércio se mostra consciente com a importância do uso das máscaras

ALEX MIRANDA
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Tudo deve fluir bem para você hoje. 
Sua alegria será contagiante e todos 
vão querer a sua companhia. Mas, no 
trabalho, prefira tarefas que não depen-
dam dos colegas, pois não será nada 
fácil acompanhar o seu ritmo. 

Assuntos de casa e família terão priori-
dade para você agora. Será mais fácil 
organizar o lar, livrar-se da bagunça 
e resolver questões de rotina. No 
emprego, busque um ambiente tran-
quilo para cumprir suas tarefas. 

G
êm

eo
s Se depender dos astros, você vai que-

rer colocar o papo em dia com todo 
mundo que estima. Procure os amigos 
e participe mais da vida dos familiares. 

C
ân

ce
r

A Lua estimula as finanças e há boas 
chances de pintar um serviço extra ou 
uma oportunidade de faturar mais com 
a sua profissão. Você pode realizar um 
sonho de consumo ou planejar como 
vai guardar dinheiro para isso. 

Procure se cercar de pessoas alegres, 
otimistas e inspiradoras, pois isso fará 
toda diferença para o seu astral. No tra-
balho, explore mais os seus talentos e 
divulgue as suas ideias. 

Os astros convidam a fugir de agita-
ção e relaxar onde se sinta bem. Se for 
trabalhar, priorize as tarefas tranquilas 
ou isole-se num cantinho mais sosse-
gado. A dica é descansar e recarregar 
as energias. 

Você terá facilidade para unir os cole-
gas e até coordenar um trabalho em 
equipe. O céu indica que somar forças 
por um objetivo em comum será muito 
produtivo. 

E
sc

o
rp

iã
o O desejo de se destacar e causar boa 

impressão incentivará você a usar 
todo seu potencial no trabalho. Alguém 
influente pode ajudar em seus projetos 
ou favorecer a conquista de uma pro-
moção sem você saber. 

O céu estimula os estudos. Quem 
tem filhos terá prazer em orientá-los 
em seus afazeres. Ótimo astral para 
viajar e se divertir na companhia de 
gente jovem. Saudade de alguém que 
está longe? 

C
ap
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rn
io Mudanças positivas podem agitar a 

sua vida profissional. Fique de olho 
nos acontecimentos para identificar e 
aproveitar as boas oportunidades que 
devem surgir. 
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Você vai querer se cercar de pessoas 
queridas hoje. No trabalho, procure se 
aliar aos colegas de confiança para 
terminar logo as tarefas. No amor, o 
desejo de viver uma relação mais séria 
deve aumentar. 

Ótimo dia para organizar suas coisas, 
resolver assuntos de rotina e colocar o 
serviço em dia. Você terá mais pique 
para cumprir suas obrigações e pode 
até faturar uma grana extra com o 
trabalho.

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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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

l REDE GLOBO
Malhação

Tato e Keyla mentem para K2. 
Felipe e MB convencem Clara 
a ir à festa. Marta e Luís veem 
Malu e Edgar no restaurante. 
Tina faz uma homenagem para 
Keyla, com a ajuda de Ander-
son. Ellen se recusa a dançar 
com Fio. Felipe toca a mão de 
Lica, sem que Clara veja. Ellen 
e Jota copiam os contatos dos 
convidados da festa. K1 e Juca 
dançam juntos. Tato faz um 
discurso para elogiar Keyla. 
Ellen conserta o aplicativo no 
celular de Jota. 

Novo Mundo
Joaquim revela que veio falar 
com Leopoldina, e Anna lhe 
cobra explicações. Thomas 
se surpreende ao ver Joaquim 
falando com Anna e anuncia 
ao rival que está noivo da pro-
fessora. Wolfgang afirma a 
Diara que comprará Idalina e 
Matias. Elvira se despede de 
Quinzinho. Chalaça procura 
Domitila e os dois se beijam. 
Germana se emociona com 
a partida de Elvira. Joaquim 
invade o quarto de Anna e 
admira seus desenhos. 

Totalmente demais 
Florisval ofende Jonatas. 

Ar thur afirma a Carolina 
que escolherá o júri do con-
curso a seu lado, para evi-
tar fraudes. Eliza se livra do 
car tão de visitas de Ar thur. 
Cassandra descobre que a 
Excalibur tem interesse em 
Eliza, e chantageia Adele. 
Jonatas procura Rosângela 
e convence a mãe de que 
trabalha honestamente, 
mesmo morando na rua. 

Fina Estampa
Tereza Cr ist ina ofende 

Antenor, que vai atrás de 
Patrícia. Wallace é reti -
rado do octógono em uma 
maca. Antenor é expulso da 
festa. Tereza Cristina pega 
o endereço de Griselda 
com Crô. Baltazar confessa 
a Tereza Cristina que não 
gosta de Griselda. Wallace 
mente para o médico sobre 
o seu desmaio. Marcela 
beija Paulo. Rafael procura 
Amália. Patrícia confessa a 
Vanessa e Ellen que ainda é 
apaixonada por Antenor. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

FAB
BADALADOR

CEDOCLONA
BADENTES
ICEUACA
DEADERDO

FANTASIOSA
NEROSGT
AIDBANIR
CRCDIGA

FIDALGOAS
OLARNN
NAMALOTE
AGRADAVEL

ALEGREOSSO

Que vai a
muitas
festas

A do
Brasil 

é o café

(?) Valença,
cantor de
"Morena 

Tropicana"

Aliança 
Libertadora
Nacional
(sigla)

A medida
da xícara

pouco
cheia

Antes da
hora

prevista

Área de
circulação
do avião

Criada
na imagi-

nação

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Cupido
(Mit.

grega)

Conso-
antes de
"gota"

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

Indivíduo
que tem
título de
nobreza

500, em 
algaris-

mos
romanos

Oxigênio
(símbolo)

Sexta
nota na
escala

musical

Peças que
formam 

a corrente

Que cau-
sa prazer
aos sen-

tidos

Contente;
satisfeito

Estrutura
que sofre
a osteopo-

rose

Divisão do
alho (pl.)

Igreja
suntuosa

Reproduz
indivíduos

Delatar
(pop.)

A terra do
acarajé
(sigla)

"The Wal-
king (?)",
seriado
sobre

zumbis

Casa (fig.)

Atua;
pratica 

Serviço
do correio
Ryan Gos-
ling, ator

Fale!

Proteção 
de janelas

Expulsar;
exilar 
Rogar

(a Deus)

Fedor
(bras.)
Bailado

folclórico

Os enormes
"foliões"
de Olinda
Talentoso

Carta do
baralho

Que nunca
foi usado

Cantil
rústico

Em lugar
posterior

Ente como
a Sininho
(Lit. inf.)
Piedade

"(?) Nova
Direção",
série de

2004 (TV)

3/aid. 4/dead — odre. 6/clamar. 7/fidalgo.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE ABRIL DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para Jorge 

Jardim,  Ahmad Abdallah, José das 
Graças de Souza Durães, Walter José 
da Silva e Kitsumi Kikuti. Da coluna: 

felicidades.

Que o Deus da 
esperança os 
encha de toda 
alegria e paz, 
por sua con-
fiança nele, 

para que vocês 
transbordem 
de esperança, 
pelo poder do 
Espírito Santo.  

( Romanos 
15:13) 

Reflexão do Dia 
“O sentido da vida é a vida em si, nada 
além disso. A vida, tomada como ela é, 
tem sentido. Somente quando não nos 
expomos a ela, tal como ela é, a expe-

rimentamos sem sentido. Por isso, o senti-
do da vida depende, amplamente, daquilo 
que cada um faz com aquilo que lhe foi 
predeterminado.” Bert Hellinger, A fonte 

não precisa perguntar pelo caminho  

Pipoca
A dica de filme do Netflix: é 
Birkebeinerne. Uma aventu-
ra que se passa No ano de 
1206, a Noruega é arrasada 
por uma guerra civil. O rei 
morre e seu filho ilegítimo 
nasce em segredo. Metade 
do reino quer ver a criança 
morta. Dois guerreiros irão 

defendê-lo até a morte, 
mudando para sempre a his-

tória do país. Assista!

ZOOM
Em tempos de isolamento 
social a coluna continua a  

relembrar eventos de suces-
so, bons amigos e  parcerias 
-, Lindaura Esteves, Márcia 
Brum e Carla Frasquette. 
Voluntariado e carisma se 

unindo a Câmara da Mulher 
Empreendedora e Conselho 

da Mulher da ACIU, em noite 
de muita alegria. 

THIAGO CASONI
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Chevrolet Equinox  com motor 1.5 já está no 
showroom da Concessionária Uvel

O Chevrolet Equinox  veio com tudo:  o SUV agora tem novo motor 1.5 Turbo e sugere  com 3  versões LT, 
Midnight e Premier com  motor Ecotec 1.5 Turbo de 172 cavalos e 27,8 kgfm, sendo equipado com trans-
missão automática de seis marchas e opção AWD na versão Premier. Com esse propulsor, o SUV vai de 0 a 
100 km/h em 9,2 segundos e consumo de 9,5 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada. A versão Midnight 
(que chega em breve na Uvel) tem visual diferenciado, trazendo elementos estéticos escurecidos para dar 
um ar mais esportivo e individual ao produto, ostentando assim logotipo 
escurecido, bem como máscara negra nos faróis, bancos em couro preto, 
rodas de liga leve aro 19 em preto brilhante, banco do motorista elétri-
co, faróis de xênon, botão de partida, ar condicionado dual zone, entre 

outros. Na versão Premier, o Chevrolet Equinox  vem com estacionamento 
automático, teto solar panorâmico, carregador indutivo de smartpho-
ne, sistema de som Bose, alerta de colisão frontal, assistente de faixa, 

bancos em couro, assento do condutor com ajustes elétricos e memória, 
alerta de tráfego cruzado, faróis full LED e alerta de ponto cego com 

sensor de aproximação.

Vá conhecer na Concessionária Uvel -, o melhor 
lugar para comprar o seu carro!

ASSESSORIA UVEL
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COBALT 1.4 LTZ ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..................................13/14 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 48.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ...................17/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT, COURO, TS ........... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...................................14/14 ..............PRATA .........................COMPELTO, AUT, COURO ................... R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................18/19 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
FORD KA 1.0 SE ..............................................19/20 ..............PRETO ........................COMPLETO .............................................. R$ 41.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .....13/13 ..............PRETO ........................COMPETO ................................................ R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00 
MALIBU LTZ .....................................................13/13 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................16/17 ..............PRETO ........................COMPLETO .............................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ....................................................16/16 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .............................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT .................................................14/15 ..............BRANCO ....................COMPLETO .............................................. R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LT .................................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO .............................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................16/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT ................................... R$ 53.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ......................................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT ................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .............................................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 59.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .................................13/13 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................15/16 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .....................................15/15 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, TS ............................. R$ 62.900.00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A campanha de pós-graduação 2020 da Unipar está 
com mais de cem opções de cursos, distribuídos 

em todas as áreas do conhecimento. Para os 
profissionais da Psicologia, uma das novidades é 
a especialização em Psicologia Histórico-Cultural, 

ofertada na Unidade de Umuarama. Com enfoque 
para a atuação em diversas áreas da Psicologia, o 

curso já está com inscrições abertas. 
O projeto pedagógico visa uma formação 

reflexiva, com temas diversos, contribuindo para 
desenvolvimento do conhecimento em diferentes 

contextos. No decorrer das aulas serão abordadas as 
áreas clínica, arte, escolar, jurídica, políticas públicas 

e atuação do psicólogo. 
Para atender os objetivos, a matriz curricular 

contempla disciplinas específicas, como Avaliação 
psicológica; Defectologia; Desenvolvimento humano 
e educação escolar; Funções psicológicas superiores; 

Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural; 
Patopsicologia e saúde mental; Periodização do 

desenvolvimento humano; entre outras. 
Outro atrativo do curso é o seu corpo docente, 

formado por mestres e doutores, todos com ampla 
experiência na área. As aulas estão previstas para 

iniciar no próximo mês, em regime quinzenal. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Psicologia 
Histórico Cultural 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

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

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

Covid-19  
em Altônia
O boletim atualizado da Secreta-
ria de Saúde de Altônia, relacio-
nado com casos notificados de 
coronavírus, apontou ontem (14) 
3 casos suspeitos da doença que 
estão sob acompanhamento. O 
número de casos descartados 
subiu para 6 (pacientes com 
suspeita da doença e que tive-
ram os resultados dos exames 
negativos). Conforme o boletim, 
a Secretaria de Saúde não está 
acompanhando, neste momento 
nenhum paciente com sintomas 
respiratórios leves – que não são 
indicados como suspeitos, mas 
que devem ser acompanhados 
pela equipe. Todos os dias, às 
12h, o boletim é atualizado 
com as informações oficiais do 
Município. “Assim evitaremos 
que se espalhem boatos e fake 
news sobre os casos de Covid-
19 (novo coronavírus) em nossa 
cidade”, informa a assessoria.

2960 suspeitas 
de dengue
A prefeitura de Umuarama divul-
gou ontem (14) o boletim atuali-
zado com a situação da dengue 
na cidade. São mais de 6545 
notificações da doença e desse 
total 2960 são casos suspeitos, 
ou seja, aguardam resultados 
de exames. O número de casos 
positivos atualmente é de 1733. 
Além disso, segundo a assesso-
ria, outros 1852 casos suspei-
tos testaram negativo e foram 
descartados. De acordo com o 
último boletim epidemiológico do 
Estado, divulgado no dia 7, Umua-
rama segue em alerta vermelho 
por conta da dengue, ou seja, 
está em epidemia. De acordo 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde considera-se situação 
de epidêmica quando o espaço 
geográfico atinge a incidência 
acumulada maior de 299,99 
casos/100.000 habitantes.
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