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UMUARAMA

Tribunal de Justiça 
mantém a proibição ao 
toque de recolher em 
Umuarama 
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Prefeitura aguarda posicionamento 
da Justiça para avaliar novas concessões

Representantes do setor de bares, restaurantes e lanchonetes de Umuarama, cuja 
atividade está parcialmente parada desde que foi decretada situação de emergência no 
Município, solicitaram ao prefeito Celso Pozzobom que avalie a possibilidade de liberar 

o atendimento ao público. Contudo, a administração municipal aguarda o posiciona-
mento da Justiça para fazer novas flexibilizações.

Projeto que prevê 
concessão com a 
Sanepar por 30 anos 
tramita na Câmara 

Equipes da Aciu 
auxiliam na organização 
de filas nas agências 
bancárias

l Pág. 3

Vigilância 
Denúncias de irregularidades levaram Covisa, fiscais do 

Código de Postura e guardas municipais aos supermercados 
de Umuarama. Foram vistoriados 14 estabelecimentos e 

duas notificações foram emitidas por falta de uso da máscara 
pelos funcionários. Um auto de infração foi confeccionado 

pelo descumprimento das medidas preventivas contra a 
disseminação do coronavírus. 
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Mandetta fora
Luiz Henrique Mandetta confirmou ontem (16) no twitter, a 
demissão do cargo de Ministro da Saúde, pelo presidente Jair 
Bolsonaro. “Acabo de ouvir do presidente o aviso da minha 
demissão. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, 
de ser gerente do SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da 
saúde dos brasileiros”, escreveu. O oncologista Nelson Teich, 
fundador do Instituto COI, cotado para assumir o cargo, tem 
o apoio da classe médica e boa relação com empresários da 
saúde. O argumento pró-Teich é que ele trará dados para 
destravar debates ‘politizados’ sobre a covid-19.

Artigo pelo 
isolamento
Em artigo recente sobre a 
pandemia, Teich se mostrou 
a favor do isolamento 
horizontal, como Mandetta. 
“Diante da falta de 
informações detalhadas e 
completas do comportamento, 
da morbidade e da letalidade 
da Covid-19, e com a 
possibilidade do Sistema 
de Saúde não ser capaz de 
absorver a demanda crescente 
de pacientes, a opção pelo 
isolamento horizontal, onde 
toda a população que não 
executa atividades essenciais 
precisa seguir medidas 
de distanciamento social, 
é a melhor estratégia no 
momento”, escreveu ele no 
dia 3 de abril.

Redução de salários de vereadores
Durante a sessão ordinária realizada na última segunda-feira (13) na 
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste – transmitida por live via 
Facebook – a maioria dos 11 vereadores recusou o encaminhamento 
á pauta da ordem do dia de um projeto de ação popular que 
tinha força para reduzir os salários dos parlamentares do 
município, bem como a quantidade de cargos comissionados e 
secretários. Segundo divulgado em redes sociais, apenas dois 
vereadores foram contra o arquivamento da proposta.

Parecer contrário
Segundo a assessoria legislativa da Câmara Municipal de 
Cruzeiro do Oeste, foi votado apenas o parecer da Comissão 
de Legislação e Redação, Organização do Município e dos 
Poderes, que constatou vícios de constitucionalidade na 
redação. Portanto era contrária à legitimidade da proposição. 
Sendo assim, o parecer foi levado à plenária e arquivado com 
dois votos contrários. Em caso de decisão não favorável ao 
arquivamento, o projeto continuaria a tramitar pela Casa, sendo 
levado às demais comissões e consequentemente, à votação 
em plenário. Se aprovado, poderia ser transformado em lei 
após eventual sanção da prefeita Helena Bertoco.

Desgaste político
Desde o início da crise, 
Bolsonaro mostra 
insatisfação com medidas de 
isolamento, recomendadas 
pelo Ministério da Saúde e 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). O 
presidente tem dito que se 
preocupa com os impactos 
econômicos do isolamento. 
Ele criticou governadores 
que adotaram essas medidas 
e adotou postura que 
contraria as orientações 
do próprio ministério, o 
que desagradou Mandetta. 
Ao longo do último mês, 
Bolsonaro cumprimentou 
apoiadores em manifestação 
pró-governo e formou 
aglomerações em idas ao 
comércio em Brasília.



03POLÍTICAUMUARAMA, 17 DE ABRIL DE 2020

Representantes do setor de 
bares, restaurantes e lanchone-
tes de Umuarama – com a ati-
vidade parcialmente paralisada 
desde que foi decretada situa-
ção de emergência no municí -
pio, em vir tude da pandemia 
de coronavírus – solicitaram ao 
prefeito Celso Pozzobom, em 
reunião ontem (16), avaliar a 
possibilidade liberar o atendi -
mento ao público.

Embora sensível à solicitação, 
que tem sido feita por outros seto-
res na mesma situação – que 
envolvem aglomeração e contato 
próximo de grande número de pes-
soas – o prefeito tem manifestado 
preocupação com o aumento da 
circulação de pessoas na cidade 
e reforçado as medidas preventi-
vas, no enfrentamento à infecção 
humana pelo vírus.

“O momento é crucial na 
batalha contra a Covid-19. Se 
afrouxarmos muito agora, pode-
remos ter efeitos devastadores 
nas próximas semanas”, aler tou 
Pozzobom. O prefeito lembrou 
que além da preocupação, existe 
ainda questionamento jurídico 
sobre o decreto 082/2020, 
que liberou o funcionamento de 

TSE negou o pedido de adiamento das eleições
O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) negou um pedido do senador 
Major Olimpio (PSL-SP) para adiar 
as eleições municipais deste ano 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus no Brasil. Segundo a 
presidente da Corte, ministra Rosa 
Weber, o prazo é estabelecido por 
lei e qualquer alteração feita judi-
cialmente extrapola os limites de 
atuação da Justiça Eleitoral. O 

Tribunal entende, por tanto, ser 
possível ainda a realização do 
pleito no prazo estabelecido.

O calendário eleitoral está 
sendo cumprido, apesar da crise 
sem precedentes no sistema de 
saúde do país causada pela pan-
demia. No dia 4 de abril, data que 
marca seis meses antes do pleito, 
foi concluído o período para que 
novas legendas, que participarão 

das eleições, registrassem seus 
estatutos no TSE. Nesta data, se 
encerrou também o prazo de filia-
ção de candidatos, que devem ter o 
domicílio eleitoral na circunscrição 
em que desejam disputar o pleito 
em outubro. “Lamentável essa 
decisão, uma vez que não sabe-
mos quando esse momento crítico 
da Pandemia irá passar”, disse o 
senador Major Olimpio.

Prefeitura aguarda posicionamento da 
Justiça para avaliar novas concessões

alguns setores da economia, 
com uma série de cuidados para 
trabalhadores e consumidores.

O decreto é alvo de uma ação 
conjunta movida pelas Defen-
sorias Públicas da União e do 
Estado, que está pedindo o 
fechamento imediato do comér-
cio. “Antes de qualquer definição, 
precisamos saber que direção a 
Justiça vai tomar. Ainda corre-
mos o risco de, por determinação 
legal, ter de fechar tudo novamente 
e permitir apenas as atividades 
essenciais. Até esta questão legal 
estar definida, não podemos discu-
tir mais concessões. Precisamos 
aguardar o posicionamento da Jus-
tiça”, completou o prefeito.

Na estratégia desenvolvida 
para conter o avanço da pan-
demia, cada passo é definido 
após avaliações técnicas mul-
tidisciplinares, levando-se em 
conta a evolução dos casos na 
cidade, o ponto de vista médico, 
as recomendações dos organis-
mos de saúde do Estado e do 
país e os apontamentos feitos 
pelo Centro de Operações de 
Enfrentamento ao Novo Corona-
vírus (COE) do município, com 
a preocupação de proteger a 

saúde da população respeitando 
a razoabilidade.

RESTRIÇÕES
O comércio, a indústria e a pres-

tação de serviços estão liberados 
com restrições que objetivam pre-
servar a saúde dos funcionários, 
da clientela e da população em 
geral. Permanecem proibidas reu-
niões e eventos em ambientes 
públicos ou privados, associa-
ções, eventos festivos, encon-
tros e reuniões em condomínios, 
celebrações e demais eventos 
religiosos presenciais, filosóficos, 
sociais e associativos, bem como 
feiras culturais e temáticas.

Estão fechadas, ainda, as 
casas de espetáculos, teatros, 
exposições de arte, bibliotecas, 
salões de festas e casas noturnas, 
boates, casas de shows, estádios 
e ginásios de esportes, cinemas, 
tabacarias, clubes recreativos, clu-
bes de associações e de pesca, 
spas e saunas, academias de 
ar tes marciais, piscinas, par-
ques e exposições agropecuárias 
e de recreações, praças (para 
eventos), bares e botecos. Res-
taurantes e lanchonetes podem 
funcionar por deliver y (entrega 
domiciliar) e retirada no local.
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Toque de recolher

O desembargador Clay-
ton Camargo, da 1ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça, rejeitou um recurso da 
prefeitura de Umuarama 
contra liminar concedida pelo 
desembargador José Maurí-
cio Pinto de Almeida que, na 
semana passada, suspendeu 
decreto baixado no último dia 
4 pelo prefeito Celso Pozzo-
bom instituindo o “toque de 
recolher” da população entre 
21 horas e 5 da manhã nas 
ruas da cidade.

A prefeitura questionou 
a prerrogativa do Tribunal de 
Justiça de anular ato adminis-
trativo do Executivo municipal. 
Clayton Camargo, no entanto, 
manteve o entendimento de 
que o direito constitucional 
de ir e vir tem prevalência 
sobre atos praticados pelos 
municípios que restrinjam 
aos seus cidadãos o direito à 
livre locomoção. Além disso, a 
legislação e regimentos do TJ 
delegam à 2ª Câmara (à qual 
pertence o desembargador 
José Maurício) a competência 
para julgar prefeitos.

O toque de recolher de 
Umuarama foi justificado 
como meio supostamente 
eficaz para conter a propaga-
ção do coronavírus – medida, 
no entanto, não incluída entre 
as recomendações das 
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TRIBUNAL de Justiça mantém proibição do ‘toque de recolher’ em Umuarama

autoridades de saúde do 
país no esforço de com-
bate à epidemia.

Conforme destacou o 
eminente Relator, “esse 
tipo de medida é diferente 
de quarentena,

medida sanitária, justi-
ficada em evidências técni-
cas, baseada em fatos con-
cretos e em análises sobre 
as informações estratégicas 
em saúde, que pode incluir 
restrição de uso de certos 
espaços públicos, fundada 
em razões explicitadas pela 
autoridade sanitária e ali-
cerçada pelos textos legal e 
constitucional. Não há funda-
mento legal ou constitucional 
para a declaração de “toque 
de recolher” por Municípios 
no contexto das medidas 
de emergência de saúde 
pública. Trata-se, portanto, 
sob uma ótica perfunctória, 
de medida que transcendeu 
a necessidade real do muni-
cípio, impingindo a seus cida-
dãos coação na liberdade de 
ir e vir sem qualquer respaldo 
legal ou científico para tanto”.

Assim sendo, a decisão do 
relator do habeas corpus res-
guardou direito de ir e vir no 
município, o que assegura a 
Carta Magna, e, assim, a deci-
são não se mostra teratológica 
ou manifestamente ilegal.

Calamidade pública
Mais 73 cidades tiveram 
o estado de calamidade 
pública reconhecida pela 
Assembleia Legislativa. Já 
são 113 dos 399 municípios 
paranaenses que tiveram 
seus pedidos de calamidade 
pública aprovados pelo 
Legislativo estadual.

Alerta
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) voltou 
alertar os prefeitos 
paranaenses as condições 
e o pedido necessário para 
a Assembleia Legislativa 
reconhecer o estado de 
calamidade pública nas 
cidades. “Nós não estamos 
dando salvo-conduto 
para que nenhum gestor 
municipal possa fazer gastos 
desnecessários. Ele tem que 
fundamentar os gastos que 
está fazendo.”

Adicional 
O deputado Luiz Nishimori 
(PL-PR) apresentou projeto 
de lei que prevê adicional 
de insalubridade em grau 
máximo (40%) para agentes 
comunitários de saúde e 
agentes de combate às 
endemias. Ele argumenta 
que os agentes têm colocado 
em risco a própria vida em 
benefício de milhares de 
pessoas em atividades de 
prevenção e de atenção 
básica à saúde.

Invisíveis
O governo federal 
já reconhece que os 
trabalhadores informais 
que buscam receber o 
auxílio emergencial de R$ 
600 chegam a 70 milhões 
- 40% da população em 
idade ativa, de 172 milhões, 
segundo o IBGE. 

FGTS
O senador Flávio Arns 
(Rede-PR) sugeriu 

modificações no texto 
que extingue o Fundo 
PIS-Pasep e transfere seu 
patrimônio para o FGTS. A 
proposta prevê que pessoas 
consideradas do grupo de 
risco em relação à covid-19 
possam efetuar o saque 
integral do FGTS assim que 
a MP for convertida em lei. 
Arns define como grupo de 
risco pessoas com idade 
superior a 60 anos, pessoas 
com deficiência e doenças 
raras, e outros casos 
considerados dentre o grupo 
de risco para infecção.

Orçamento de Guerra 
A votação do Orçamento de 
Guerra será nesta sexta-
feira (17) no Senado. O 
projeto, na prática, cria 
um caixa para organizar 
os recursos levantados de 
forma emergencial nas 
ações de mitigação dos 
efeitos da pandemia. O 
ponto principal da proposta 
envolve conceder poderes 
maiores ao Banco Central, 
dando a possibilidade de a 
instituição comprar títulos 
de empresas privadas para, 
indiretamente, financiar o 
Tesouro Nacional. 

Referência
O secretário Sandro 
Alex (Infraestrutura e 
Logística) afirmou que o 
Paraná é referência no 
atendimento destinado aos 
caminhoneiros. “Fomos 
parabenizados pelo ministro 
Tarcísio Freitas. Ele disse 
que o Paraná é referência no 
Brasil. Estamos prestando 
solidariedade a todos os 
caminhoneiros que chegam 
ao pátio de triagem do 
Porto de Paranaguá. Além 
do atendimento médico 
24 horas e higienização, 
estamos fornecendo arroz, 
feijão, azeite e ovos para que 
eles possam se alimentar 
neste momento difícil até 
para encontrar refeição”.
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A pedido do Poder Executivo, um 
projeto de lei de 2019 que institui 
o Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) em Umuarama, pas-
sou a tramitar na Câmara de Verea-
dores ha cerca de uma semana. 
Antes de passar pela análise dos 
parlamentares, o texto foi submetido 
a uma audiência pública, realizada 
em 29 de novembro de 2019, com 
a finalidade de atender a um dos 
pressupostos de validade do Plano 
Municipal que deverá ser compa-
tível com o planejamento regional 
dos serviços de água e esgoto e 
com o plano de gestão da presta-
dora de serviços (apoio técnico e 
exequibilidade), no caso a Sanepar.

A proposta estabelece um Con-
vênio de Cooperação com prazo de 
vigência de 30 anos com Compa-
nhia de Saneamento do Paraná, a 
contar da sua assinatura, prorro-
gável por igual período desde que 
autorizado por Lei Municipal.

O primeiro ar tigo do projeto, 
esclarece ainda que a gestão asso-
ciada com o Estado, para o exercício 
das funções de regulação e fiscaliza-
ção dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, 
será exercida por meio de delega-
ção, na forma de Convênio de Coo-
peração, pela Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná – AGEPAR. 
Ou seja, a Agência é que definirá, 
também, sobre reajustes tarifários.

O artigo 2º autoriza o prefeito a 
firmar o contrato com a Sanepar, em 
conjunto com o Estado, por 30 anos, 
prorrogável por mais 30 anos, desde 
que seja autorizado pela Câmara, mas 
apenas depois que a lei for sancio-
nada pelo chefe do Poder Executivo.

MENSAGEM
Na mensagem ao vereador Noel 

do Pão, presidente da Câmara, o 
prefeito Celso Pozzobom lembra 
que a Lei Federal nº 11.445, de 
05 de janeiro de 2007 criou novas 

Projeto de concessão com a Sanepar 
tramita nos bastidores da Câmara

O PMSB
O plano tem o objetivo de apresentar o diagnóstico do saneamento básico 

no território municipal e definir o planejamento das ações públicas nas vertentes 
dessa área: serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagens das águas plu-
viais urbanas. O documento também observa as formalidades legais exigidas para 
que possa ser validado. O projeto que poderá renovar a concessão com a Sanepar, 

tramita no Legislativo desde dezembro de 2019 e, em abril deste ano foi despa-
chado pela Mesa Diretora, recebendo parecer da Comissão de Justiça e Redação 

na última segunda-feira (13), quando foi apresentado aos vereadores.

diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico, estabelecendo 
(como forma de atingir os seus 
objetivos), o planejamento dos 
serviços públicos dessa natureza 
e consequentemente estipulando a 
necessidade de cada município em 
instituir seu próprio Plano.

RECURSOS FEDERAIS
Por decorrência disso, deu o 

direito de os municípios receberem 
verbas federais para obras de sanea-
mento, e também a possibilidade de 
firmarem contrato que tenham por 
objeto a prestação do serviço.

Seguindo estas regras, o Exe-
cutivo Municipal por meio de suas 

Secretarias, e com o apoio da equipe 
técnica da Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar), conces-
sionária do serviço de saneamento 
em Umuarama desde 1975, efetivou 
estudos para definir os critérios de 
implementação de políticas públicas 
municipais que melhor atendam às 
necessidades da população.

O projeto que caminha ainda nos 
bastidores da Câmara Municipal de 
Umuarama poderá ser analisado em 
sessão ordinária, se passar pelo 
crivo das comissões parlamentares. 
Em plenário, os vereadores poderão 
então declarar seus votos em dois 
turnos de discussões e votações.

PROJETO circula pelos bastidores do Poder Legislativo e poderá ser discutido em sessões ordinárias após ser 
analisado pelas comissões parlamentares

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Aciu auxilia na organização de 
filas nas agências bancárias

Em v igor  desde quar ta -
-feira (15), o decreto municipal 
094/2020 busca ações mais 
efetivas e um envolvimento 
maior da população, nas medi-
das de prevenção e combate 
à infecção humana pelo novo 
coronavírus. O uso de másca-
ras passou a ser obrigatório 
e o principal objetivo é disci-
plinar a organização de filas e 
entrada de pessoas nas agên-
cias bancárias.

Por iniciativa própria, a Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu) passou a dis-
ponibilizar três colaboradores 
para auxiliar na tarefa, princi-
palmente no período da manhã, 
que concentra aglomerações 
preocupantes. “Nossa equipe 
atua principalmente no exterior 
das agências da Caixa Econô-
mica Federal, que têm registrado 
gigantescas filas”, destaca o 
presidente Orlando Luiz Santos.

“Sabemos que a maior ia 
das empresas retomou as ati-
vidades com pessoal reduzido. 
Porém, na medida do possível, 
seria muito bem-vinda a ces-
são de colaboradores, como 
voluntários. É o momento de 
somarmos esforços para redu-
zir o risco de contágio e trans-
missão da Covid-19. Mesmo 

Punições
O não cumprimento das medi-
das configura infração à legis-
lação municipal sanitária e 
sujeita o infrator a multa de R$ 
300 a R$ 5 mil, aplicada cumu-
lativamente com a cassação da 
licença de funcionamento, o 
fechamento imediato e a parali-
sação da atividade.

que por breves períodos, toda 
ajuda é válida”, pondera.

REGRAS
Os bancos devem organi-

zar duas filas do lado de fora 
– uma para quem busca autoa-
tendimento e outra para os que 
necessitam dos demais ser vi-
ços; realizar triagem nas filas 
para instruir pessoas que nelas 
estejam, desnecessária ou inde-
vidamente, a se retirarem e a 
buscarem o canal correto para 
resolução do seu problema; e 
distribuir diariamente número 
limitado de senhas para a fila 
que não se refere ao autoatendi-
mento, com número máximo de 
atendimentos diários.

Os clientes que necessitarem 
de atendimento presencial têm 
o horário dividido em no mínimo 
quatro períodos indicados na 
senha e deverão chegar à agên-
cia apenas no horário de atendi-
mento previsto. Quem estiver fora 

desse horário deverá se retirar 
das imediações da instituição e 
retornar no seu momento. 

LIMITES
Cabe aos bancos dispersar 

aglomerações no entorno das 
agências após a distribuição de 
senhas, permitindo a perma-
nência apenas de clientes do 
autoatendimento ou que pos-
suam senha para auxílio pre-
sencial. Devem 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 
autoatendimento; e bar rar a 
entrada de pessoas sem más-
cara nas agências. 

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 -4,03% 15,72 
Vale ON -1,00% 42,76 
ItauUnibanco PN -2,52% 22,81 
Bradesco PN -2,59% 19,97 
Gol PN -4,23% 11,76 
Magazine Luiza ON +3,92% 45,57

IBOVESPA: -1,29% 77.811 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 107,75
Libra est. 0,80
Euro 0,92
Peso arg. 65,74

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 5,2550 5,2560 +1,2%
PTAX  (BC) -0,4% 5,2371 5,2377 +0,8%
PARALELO +0,2% 4,3200 5,4700 +1,1%
TURISMO +0,2% 4,3200 5,4500 +1,1%
EURO -1,0% 5,6760 5,6787 -0,8%

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 16/04

Iene R$ 0,0486
Libra est. R$ 6,51
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1239,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/04

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 16/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,00 1,6% 8,7%
SOJA Paranaguá 101,00 1,5% 8,0%
MILHO Cascavel 45,00 -7,2% -5,3%

SOJA 836,75 -5,25 1,8%
FARELO 291,80 -0,40 -1,5%
MILHO 319,75 0,50 -9,9%
TRIGO 529,75 -10,50 6,4%

SOJA 86,36 0,2% 4,0%
MILHO 40,80 -2,1% -6,4%
TRIGO 57,56 0,2% 8,1%
BOI GORDO 183,09 0,1% -2,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/04 PR DIA 30d.

Em 16/04 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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O governador Rati-
nho J r  dete rminou 
ontem (quinta-feira, 
16) uma redução de 
30% do próprio salá-
r io.  A medida vale 
também para o vice-go-
vernador Darci Piana, 
secretários de Estado, 
controlador-geral do 
Estado, superinten-
dentes e diretores da 
Agência Reguladora 
do Paraná (Agepar). É 
mais uma ação voltada 
à redução dos reflexos 
da pandemia do novo 
coronavírus.

O corte vai atingir 32 
ser vidores, represen-
tando uma economia 
de aproximadamente 
R$ 226 mil por mês. O 
dinheiro será destinado 
integralmente ao Fundo 
de Combate à Pobreza 
do Estado para financiar 
ações contra a Covid-19 
e também ajudar nos 
efeitos econômicos 
e sociais da crise. A 
medida vale enquanto 
durar a pandemia.

De acordo com a 
Casa Civil, para evi-
tar um efeito cascata 
em diversos salários, 
incluindo também repre-
sentantes dos demais 
poderes, o cor te será 
feito por meio de des-
conto em folha, sem 
a  necess idade de 
uma regulamentação 
específica.

A t u a l m e n t e ,  a 

Corte de 30%
nos salários

remuneração do gover-
nador é de R$ 33,7 mil, 
teto no Paraná. Por lei, 
o salário do vice e dos 
secretários é fixado em 
95% e 70% desse valor, 
respectivamente.

Com a medida em 
vigor, o governador 
passa a receber cerca 
de R$ 23,6 mil – des-
conto de R$ 10,1 mil. O 
vice-governador R$ 22,4 
mil; secretários, contro-
lador-geral e diretores 
R$ 16,5 mil; e superin-
tendentes R$ 15,1 mil.

CONGELAMENTO
Também por deter-

minação do governa-
dor Ratinho Junior, o 
salár io do pr imeiro 
escalão do governo 
está congelado desde 
o ano passado. A lei 
que estabeleceu a 
medida foi sancionada 
em julho e vale até 
dezembro de 2022.

A decisão impediu 
a aplicação automá-
tica de um reajuste 
de 16,38% concedido 
pelo Senado Federal 
aos ministros do Supe-
rior Tribunal Federal 
(STF) no final de 2018 
e que teria reflexos no 
Governo do Estado, 
uma vez que a le i 
paranaense que rege o 
subsídio do governador 
está atrelada ao salá-
rio dos magistrados da 
cor te, que alcançou 
R$ 39.293,32.

Povo na rua
Setor por setor, semana 
por semana, em horários 
controlados. A abertura 
gradativa e planejada é o 
trunfo do governo federal para 
o País voltar à normalidade 
em maio, mesmo diante do 
acalorado debate popular 
sobre o “fica em casa” ou 
“sai pra rua”, e as medidas 
de prevenção baseadas na 
ciência. Conforme a Coluna 
antecipou na quarta-feira, 
maio é o mês que será o 
teste para o presidente Jair 
Bolsonaro colocar o País 
de volta no rumo, mesmo 
devagar. Mas o compromisso 
é mútuo - a população será 
cobrada a fazer sua parte, 
com foco no distanciamento 
pessoal, uso de máscaras e 
práticas de higiene, além de 
evitar festas e aglomerações.

Em Brasília
Pioneiro no decreto do 
confinamento, Ibaneis 
Rocha, governador do DF, se 
antecipou ontem e avisou que 
vai reabrir o comércio dia 3 de 
maio. Mas as aulas só voltam 
junho.

Brazilian way...
A política do presidente 
Donald Trump junto a ilegais 
nos Estados Unidos tem sido 
rígida. De janeiro de 2019 até 
ontem, 971 brasileiros foram 
repatriados. 

...of life
Já o Brasil avança, como 
pode, na concessão de 
refúgio a estrangeiros. Foram 
120 este ano - 51 deles 
venezuelanos. Número baixo 
pela quantidade que entra 
legalmente. 

Novos brazucas
Os cidadãos que mais 
conseguem refúgio no Brasil, 
além da Venezuela, são 
egressos de Síria, Cuba, Togo, 
Guiné, Palestina, Paquistão, 
Quênia, Mauritânia e Iraque.

Perderam
Nem os militares, que torciam 
pelo almirante Antonio 
Barra (Anvisa), nem parte da 
bancada da saúde, que fazia 
lobby por Osmar Terra. O 
presidente Bolsonaro trouxe 
Nelson Teich para o Ministério 
da Saúde, apadrinhado por 
empresários judeus paulistas.

À prova
O médico Teich é a saída 
para um chefe que não quer 
político palanqueiro na vaga. 
Teich pode ser uma guinada, 
ou um desafio imenso por 
não ter contato com a frente 
parlamentar da Saúde. Os 
próximos meses mostrarão se 
terá ginga no cargo.

Sofra, brasileiro
De quem conhece os 
meandros do ministério 
de vários governos: só a 
transição, com troca de 
informações essenciais entre 
equipes de Mandetta e Teich, 
vai durar um mês. 

Custo-benefício
“A ideia é a reurbanização 
das vias W3 Norte e Sul, 
um projeto que vai ajudar 
na mobilidade urbana da 
capital, revitalizar a avenida, 
fortalecer o comércio”, 
conta Sucupira, ressaltando 
ser um veículo movido a 
energia limpa. A previsão é de 
funcionamento até meados 
de 2022. É o famoso value for 
money com retorno social.

Quatro rodas
Com os aviões no chão e 
a maioria dos aeroportos 
fechados, a Movida está 
procurando vagas em várias 
9 cidades (6 delas, capitais) 
para estacionar mais de 7,3 
mil carros.
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Versão online
Vem aí a 4ª Semana de Gestão Aciu. 
Em tempos de Covid, as palestras serão 
transmitidas pelo YouTube, sempre às 
8h, no canal da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola. Com o tema ‘É Preciso 
ir além do Suficiente’, a programação 
contará com Débora Furlan (Inteligência 
emocional como estratégia de vendas 
e liderança, no dia 28), Lauriê Silva 
(Comunicação assertiva no atendimento, 
no dia 29) e Ana Paula de Lima da Silva 
(Fatores que influenciam o atendimento 
e a satisfação do consumidor, no dia 
30). Informações complementares pelo 
telefone (44) 3621-6700.

Estacionamento rotativo
A prefeitura de Umuarama informou 
ao Tribunal de Contas do Estado que 
anulou a concorrência licitatória voltada 
à exploração do estacionamento 
rotativo, suspensa por força de medida 
cautelar emitida pelo TCE em agosto 
do ano passado. Com a anulação da 
disputa definida pela própria prefeitura, 
o relator, conselheiro Durval Amaral, 
manifestou-se pela extinção do processo 
e a Coordenadoria de Atos de Gestão 
(CAGE) do tribunal deverá acompanhar 
o novo edital de licitação, que está sendo 
elaborado pela prefeitura. Dispensável 
pontuar que o retorno do estacionamento 
rotativo é um dos principais clamores da 
sociedade organizada.

Causa nobre
O Instituto Nossa Senhora Aparecida 
protocolou memorando junto a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola, visando 
mobilizar empresas para a confecção de 
lençóis e roupas hospitalares. “Estamos 
precisando de tecidos e também da 
parceria com empresas que confeccionem 
as roupas e lençóis hospitalares, hoje 
um produto muito escasso no mercado 
devido à crise mundial do coronavírus”, 

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.

Ajude você também
Para saber mais ou fazer doações diretas, 
basta entrar em contato pelo fone (44) 
3621-2177 - ramal 2202/WhatsApp - (44) 
99159-4761 (Elenir) ou (44) 99924-0074/
Joice. Qualquer valor em dinheiro pode 
ser doado, através de transferência 
via aplicativo bancário ou depósito no 
caixa eletrônico do Banco do Brasil, 
agência 0645-9, conta-corrente 42005-
0, em nome de Instituto Nossa Senhora 
Aparecida - CNPJ: 05.961.193/0001-60.

Órgão conciliador
O Procon Umuarama divulgou orientações 
aos consumidores que contrataram serviços 
junto a instituições de ensino que tiveram 
aulas suspensas em razão do risco de 
propagação do novo coronavírus. A nota 
orienta que as partes busquem a conciliação 
e evitem ao máximo a judicialização do 
pedido de desconto de mensalidades ou até 
mesmo uma rescisão contratual.

Meio termo
As soluções propostas têm se baseado em 
garantir a prestação do serviço – ainda que 
de forma alternativa. A modalidade online 
é uma opção, desde que acompanhada de 
fundamentação normativa com o aval do 
Ministério da Educação. Nesta hipótese a 
redução de valores mensais ou postergação 
desses pagamentos não se mostra viável.

Conteúdo útil
O Sebrae disponibiliza diversos conteúdos 
para quem está na luta para manter 
sua empresa funcionando em meio à 
pandemia do coronavírus. É possível 

conferir dicas de especialistas em tempo 
real, diversos exemplos de empresários 
para driblar a crise e muito mais. Fique por 
dentro acessando https://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae.

Boletim semanal
As secretarias de Planejamento e Projetos 
Estruturantes e da Fazenda divulgaram nesta 
quinta-feira (16) o primeiro boletim com 
a conjuntura fiscal, econômica e social do 
Paraná diante dos impactos da pandemia 
do novo coronavírus. O documento será 
atualizado semanalmente. O boletim 
apresenta projeções, comparações 
com outros países, níveis das atividades 
econômicas (indústria, comércio e serviços), 
gráficos de mobilidade, isolamento social e a 
balança comercial estadual.

Parâmetros
A robustez do comércio é avaliada a partir 
do volume de vendas de hipermercados 
e supermercados; farmácias; lojas de 
materiais de construção, eletrodomésticos, 
veículos novos e vestuário; e restaurantes 
e lanchonetes. Estima-se que a crise 
econômica terá um impacto aproximado 
de pelo menos R$ 2 bilhões na 
arrecadação nos próximos quatro meses.

Negativação postergada
Os bancos e birôs de crédito estenderão o 
processo de negativação, em geral de 10 
dias, para 45 dias, a partir desta sexta-feira 
(17). A decisão foi tomada pela Associação 
Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC) e a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
com o objetivo de manter o fluxo de 
informações para avaliação do crédito e ao 
mesmo tempo conceder prazo adicional para 
que credores, consumidores e empresas 
possam renegociar seus créditos.

Situação extraordinária
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
suspendeu a exigência de regularização do 
CPF para concessão de auxílio emergencial 
por causa da pandemia do novo coronavírus. 
A condição é uma das regras para que 
trabalhadores informais, autônomos e 
desempregados recebam as três parcelas de 
R$ 600 da ajuda do governo federal.

“No final do dia, basta lembrar uma 
coisa: você nunca é bom demais para 
deixar de levar o lixo para fora”.

Excelente semama

A Aciu é a casa do empresário!
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Vigilância fiscaliza as medidas 
preventivas nos supermercados

Após receber denúncias de irre-
gularidades em supermercados, 
a Vigilância Sanitária, da Coorde-
nadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa), realizou uma fiscaliza-
ção em 14 estabelecimentos do 
gênero em Umuarama, com apoio 
da Guarda Municipal e da equipe 
de fiscais do Código de Postura do 
município, na tarde de ontem (16).

Foram lavradas duas notifica-
ções por falta de uso da máscara 
pelos funcionários e um auto de 
infração por descumprimento das 
medidas preventivas contra a dis-
seminação do coronavírus, defi-
nidas em decretos municipais. 
A máscara é um dispositivo de 
proteção individual de uso obriga-
tório para a população, em locais 
públicos ou privados acessíveis ao 
público – incluindo supermercados 
e demais estabelecimentos com 
grande circulação de pessoas.

A coordenadora da Vigilância 
em Saúde, Maristela de Azevedo 
Ribeiro, informou que o auto de 
infração foi aplicado a um estabe-
lecimento que não oferecia álcool 
gel para os clientes, nem realizava 
a desinfecção de carrinhos e cesti-
nhas de compras além de não for-
necer máscaras para os funcioná-
rios. “Tudo isso está bem claro no 

decreto que regulamenta o funcio-
namento dos supermercados neste 
momento de pandemia e precisa 
ser observado, para proteger clien-
tes, trabalhadores e a população 
em geral”, reforçou.

Todos os estabelecimentos foram 
orientados sobre a utilização correta 
da máscara, que deve ser fornecida 
aos trabalhadores pelo emprega-
dor. “Não recomendamos o uso do 
tipo cirúrgico, que deve ser utilizado 
apenas por profissionais da área de 
saúde. A máscara para a população 
é a de tecido, que é mais econômica 
e pode ser higienizada para o uso 

diário, sem a necessidade de subs-
tituição constante”, orientou.

Maristela reforçou outros cuida-
dos que devem ser tomados pelos 
trabalhadores do setor e também 
pela população, como etiqueta 
respiratória (proteger nariz e boca 
ao tossir ou espirrar), o distan-
ciamento nas filas (um metro no 
mínimo), a limitação ao número de 
pessoas em ambientes fechados, 
conforme a área útil, e as opções 
de higienização das mãos, móveis 
e equipamentos que são constante-
mente tocados. “A fiscalização vai 
continuar”, completou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cerca de 1.500 cestas de alimen-
tos serão distribuídas pelas escolas 
da Rede Municipal de Ensino às 
famílias de alunos inscritas em pro-
gramas sociais, a exemplo do Bolsa 
Família. As provisões são preparadas 
na Divisão de Merenda Escolar e já 
foram enviadas às escolas. A distri-
buição seguirá regras definidas pelo 
decreto municipal 095/2020, a 
ser publicado hoje (17). Cada kit 
de alimentos contém arroz, feijão, 

açúcar, macarrão, óleo de soja, café, chá, flocos de milho, fubá, farinha de mandioca e bolachas, 
entre outros produtos, além de dois quilos de carne congelada (bovina, suína ou de aves). Os 
alimentos não serão usados na merenda por conta da suspensão das aulas, em razão da pandemia 
de coronavírus, e totalizam cerca de 30 toneladas.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Pessoas talentosas de diferentes partes do 

mundo lideraram a nossa grandiosa associação 

nos seus mais de 100 anos de história. Cada 

presidente de clube traz uma perspectiva e 

especialidade para Lions Clubs International.  

No entanto, há (e sempre haverá) uma única 

constante que une todos os Leões: o serviço.  

N Ó S  S E R V I M O S  

CL Adilson  dos Santos Granados é o novo presi-
dente do Lions Clube de Umuarama para o Ano 

Leonístico 2020/2021. Na foto com a sua DM 
Eliane e os filhos Rafael e Izadora. 

Irmão leva facada nas
costas após discussão
Uma discussão entre 

irmãos resultou em um 
esfaqueado nas costas, 
em Umuarama. O fato 
aconteceu na tarde de 
ontem (16), por volta das 
14h30. A Polícia Militar 
foi acionada a pedido da 
mãe dos envolvidos.

O fato ocorreu em uma 
residência no Jardim Lisboa. 
A mulher relatou que estava 
em casa com os 3 filhos e, 
um deles, de 35 anos, que 
é usuário de drogas há 10 
anos teria iniciado a dis-
cussão por causa de uma 
herança do pai, que morreu 
no último dia 19. Conforme 
a família, este acreditava que 
os outros o passariam para 
trás nas negociações da divi-
são da herança. Em deter-
minado momento, o irmão 
mais novo, de 37 anos, se 
apossou de uma faca e par-
tiu para cima do acusador.

A mãe tentou separá-los, 

mas o homem de 37 anos 
foi atingido nas costas. 
Como o ferimento aparente-
mente não foi muito grave, 
a vítima foi levada ao Pronto 
Atendimento. A mãe contou 
que, sob ameaça, foi com o 
filho até o banco e ele a fez 
sacar R$ 1,5 mil.

Posteriormente ele disse 
que não voltaria mais para 
casa mais e que iria para o 
Parque Industrial. Só assim 
a mulher conseguiu correr 
até o PA para ajudar o filho 
ferido. O registro da ocorrên-
cia foi lavrado pela PM no 
Pronto Atendimento.

Com medo, a mulher 
comentou que está pen-
sando em pedir à justiça 
uma medida protetiva contra 
o filho. Ele disse a ela que o 
dinheiro sacado momentos 
antes seria para pagar dívi-
das que ela acredita terem 
sido contraídas devido ao 
uso de drogas.

Decreto 094/2020 sancionado ontem (16), pelo prefeito Celso 
Pozzobom obriga as empresas de Umuarama a fornecerem gratuita-
mente máscaras de tecido aos funcionários. A administração pública 
direta e indireta dos três poderes também deverá fornecer o EPIs aos 
colaboradores em serviço no município. A publicação hoje (17), 
estabelece regras para o cumprimento da determinação de uso obriga-
tório de máscara “caseira”, conforme orienta o Ministério da Saúde.
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Você vai encontrar um apoio útil que 
entrará em sua vida no mês que vem. É 
um bom momento para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior se beneficiará 
se você se concentrar mais no conforto 
de sua casa, assim a sua vida diária 
melhorará.

Você vai ouvir fofocas em torno de 
você e deve ficar completamente de 
fora para evitar disputas. Seria uma 
boa ideia descansar da turbulência ao 
seu redor. Admitir isso seria vantajoso.

G
êm

eo
s O clima é construtivo e gratificante no que 

diz respeito às relações pessoais e a sorte 
vai permitir que você faça novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo demais 
com assuntos insignificantes e isso é des-
gastante. Você não precisa olhar longe para 
encontra razões para o seu cansaço.

C
ân

ce
r

Você sentirá um toque mais leve e será 
mais firme em suas relações com os 
outros. Seu otimismo permite que você 
encontre seu caminho. Tenha cuidado 
com como você gerencia seus recursos 
e canalize sua energia em sua comuni-
cação com os outros.

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

Você está considerando uma mudança 
radical, possivelmente no próximo 
mês. Comece a estabelecer as bases 
agora. Você vai precisar moderar suas 
reações hoje - às vezes você é muito 
despreocupado e outras vezes se preo-
cupa demais com tudo.

Suas alterações em seus padrões de 
trabalho estão trazendo boa sorte. Não 
se segure! Você vai usar menos ener-
gia se preservar momentos de solidão e 
intimidade. Há muita coisa acontecendo 
ao seu redor!

E
sc

o
rp

iã
o Velhas feridas estão voltando à super-

fície. Não deixe que suas emoções 
ajam por você. Você está distraído e 
pode cometer alguns erros. Você deve 
desacelerar e parar para pensar.

Este dia vem sob o signo da família e 
dos grupos. Essa é a melhor maneira 
de recarregar as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para os 
outros e tente se comunicar.

C
ap

ri
có

rn
io O entusiasmo que você está mostrando 

formará um cenário em todas as áreas 
de sua vida. Você deve ter um outro 
olhar para o ritmo de sua rotina para 
encontrar um melhor equilíbrio e uma 
vida mais estável.

A
q
u
ár

io

Você achará mais fácil lidar com os 
obstáculos e saberá, em especial, 
como evitar os outros. Você está colo-
cando toda a sua energia em ação 
construtiva. Pense em relaxar sua 
mente para manter o equilíbrio.

Você corre o risco de se decepcionar se 
ceder ao desejo de ajudar aqueles que 
não querem ser ajudados. Você está 
mais calmo e mais ativo, ao mesmo 
tempo. Tudo está indo bem, mas você 
precisa refinar as suas ideias em um 
ambiente calmo.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Malhação 

Ellen marca um encontro 
com Jota para resolver o 
problema do aplicativo nos 
celulares. Ellen conta para 
as amigas o acordo que tem 
com Dóris. Anderson dis-
pensa uma entrega indicada 
por Moqueca. Benê cobra de 
Guto a aula de piano, e Keyla 
explica como ela deve agir 
com ele. Roney e Josefina 
implicam um com o outro. 

Novo Mundo 
Anna se emociona com a 

cerimônia de seu casamento. 
Olinto aconselha Joaquim a con-
tar a verdade para Anna. Cha-
laça diz a Domitila que não pode 
levá-la ao Rio de Janeiro. Anna 
e Joaquim voltam para casa. 
Sebastião fala para Wolfgang 
que não pode vender Idalina 
e seu filho e faz intriga sobre 
Diara e Matias. Leopoldina tenta 
convencer Piatã a conhecer os 
índios da tribo de Joaquim. 
Anna conta a Leopoldina que 
se casou com Joaquim. 

Totalmente demais
Lili seleciona Eliza para ser 
candidata ao título Garota 
Totalmente Demais. Pietro 

aconselha Carolina a desistir 
da aposta com Arthur. Arthur 
comunica a Eliza que ela foi 
selecionada. Jonatas avisa a 
Arthur que acompanhará Eliza 
à coletiva de imprensa. Adele 
pede sigilo a Cassandra até 
que a lista das selecionadas 
seja divulgada à imprensa. 
Carolina dá uma opor tuni-
dade de trabalho para Rafael. 

Fina Estampa
Patrícia é firme ao falar com 
Antenor. Paulo dispensa 

Marcela. Renê não con-
segue falar com Griselda. 
Teodora observa fotos de 
Quinzinho. Wallace desmaia 
diante de Teodora. Guaracy 
diz para Griselda que ela 
ganhou na loteria. Quinzé 
procura o comprovante pre-
miado, mas não o encontra. 
Paulo ameaça se separar de 
Esther. Griselda, Quinzé, 
Amália e Guaracy procuram 
o bilhete premiando pela 
casa. Íris vai à casa de 
Tereza Cristina. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AIB
GERENCIAR

ENECARLA
DEPORAI
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TGOCRE

NEUTROFC
LEIAREA
ERBLUSA
FMIATT

SODIOVII
NMLMN

BICHOPAUG
ASSADURA

Recurso
de

celulares

Cada
divisão da

piscina
olímpica

Adminis-
trar (uma
empresa)

(?) Marins,
atriz 

brasileira

Corda para 
estender
roupas

Vegetação
típica do
Nordeste

Fidel
Castro,
político
cubano

O sabone-
te reco-

mendado 
para bebês

Cloreto de
(?): o sal

de cozinha

7, em
algarismos
romanos

Ladeira
(abrev.)

Inseto
confundido

com ga-
lhos secos

Herbert de
Souza,

sociólogo

Ferramenta
para

remover
terra

Milton 
Nascimento,

cantor
brasileiro

Vogais
de "guru"

Inflamação
da pele

devido ao
calor

Tornar a
levantar 

Conjunção
aditiva

O esmalte de unha
usado por homens

Cartucho usado na
instrução militar
Stock (?), disputa
automobilística

N
Declarar
perante o

juiz 

Grito
comum na

topada

Etapa da
viagem

"Ursinho" 
australiano

Anexo de
cozinhas

"Vida", em
"biologia"

Tipo de
camisa 

Agrados;
carinhos

Cor de barro
Pronome

oblíquo da
2a pessoa

Imita a voz
do gato
Flúor

(símbolo)

"Fora da 
(?)", música
Terminação
de "correr"

3/car. 4/ocre. 5/sódio. 8/bicho-pau — caatinga.
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ZOOM
DIRCE RUIZ sempre atenta a novos caminhos e oportunidades reina absoluta 
na coluna deste final de semana -, e com muita alegria para comemorar seu 

aniversário, no domingo (19). Boas energias para quem está sempre de olho na 
qualidade de vida e na felicidade 

“A paciência é a 
fortaleza do débil e 
a impaciência a de-
bilidade do forte. 
Não há lugar para 
a sabedoria onde 
não há paciência. 
Tenho paciência e 
penso: todo o mal 
traz consigo algum 
bem. Aquele que 

tiver paciência terá 
o que deseja. “ 

(anônimo)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário. 

Nesta sexta (17) os parabéns vão para Fátima 
Zanatto, Vera Borges, Nayara Varini,  Valdemir 
Gonçalves Dias e  Marcia Maria Vicente Ribeiro. 
No sábado (18) vivas para Danilo Orsi, Cleide 
Faleiros, Claudecir João Gadotti e  Lucia Emiko 

Amamia Fujihara  . No domingo  (19) vivas 
para Dirce Ruiz, Nivaldo Hipólito , Carlos  

Eduardo Ferreira  e Benedito Aparecido Canella. 
Na segunda (20) parabéns para Edson Ortiz, 
Edivaldo Lúcio Bezerra, Sônia Ribeiro, Thiago 
Lima, Érica Cristina Bernardo da Silva , Levi 
José de Oliveir, Luiz Cezar Brando e Laryssa 

Sales.  Da coluna: felicidades  

Feche os Olhos!
Já estamos caminhando para o final do 
mês de abril. Refletiu? Pediu perdão? 

ligou para aquele amigo? deu uma olhada 
na sua agenda? Quantos eventos adia-

dos, cancelados ou até esquecidos. Olhe 
no espelho agora: esta é a pessoa mais 

improntante do mundo. Se cuida. 
THIAGO CASONI
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REFLITA
 Deus escreve certo, não é?

Ou...por linhas tortas… sei lá! Certa vez, um amigo espírita disse que “família é um lugar onde Deus 
resolveu colocar os inimigos de outras vidas para reencarnarem juntos”. Ele dizia isso, e ria, ria muito! 
Talvez estivesse rindo da própria história. Eu, como constelador, não posso ficar rindo quando alguém 

me procura achando que a terapia irá “consertar” a própria família. Mas que dá vontade, isso dá… 
Afinal, na vida madura a questão não é mudar o mundo e as pessoas para que ele seja do jeito que 

queremos. E parece que a sabedoria suprema resolveu dar uma forcinha neste aprendizado. O homem 
lá de cima devia estar muito preocupado com a falta de harmonia entre as pessoas, o desrespeito e 
ofensas que estavam surgindo em todas as partes do mundo, e bolou um jeito das pessoas poderem 
olhar, umas para as outras. Olhar, no sentido terapêutico, é perceber dentro de si o que o outro pro-
voca. Entendendo que o outro não é culpado de nada, afinal, o sentimento está dentro de si. Quando 
dizemos “eu não suporto o vício do fulano!”, na verdade, estamos dizendo: “eu não suporto o meu 
vício!” Procure, e acharás! Se falamos: “ela é muito chata, insuportável!”, equivale a dizer: “existe 
uma parte dentro de mim que não aguento mais!” E assim por diante. Se não existissem as provo-
cações, jamais perceberíamos aquilo que existe, dentro de nós, que está pedindo para ser visto. A 

jornada da vida é uma jornada de resgate do Amor. O grande Amor, que se mostra, muitas vezes, como 
uma energia violenta e transformadora. Estamos tendo a grande possibilidade de deixarmos a busca 

do pequeno amor, que necessita de “colinho e cuidados” para despertarmos para a real força do Amor, 
que desperta e move montanhas! (Alex Possato, Constelador Sistêmico)

EM TEMPO DE QUARENTENA, nada 
mais prazeroso do que rever 
nossos álbuns de fotos, quase 
esquecidos nas gavetas, ou nos-
sas pastas no computador, cheias 
delas. Para ilustrar a coluna de 
hoje, escolhi esta, que guarda um 
momento da produção para um 
ensaio fotográfico de Luci Lemes 
com a jornalista Graça Milanez. 
Parece que foi ontem, mas aconte-
ceu há sete anos!

ARQUIVO ZÉLIA CASONI
ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 37.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT ............................................16/17 ............... AZUL.............................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ......................................13/14 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 46.900,00
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 1.8 LT .......................................15/15 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 54.900,00
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$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00
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$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................17/18 ............... PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 86.900,00
FORD KA 1.0 SE ..................................................19/20 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 41.900,00
FOX 1.0 ..................................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 33.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .........13/13 ............... PRETO ..........................COMPETO .................................................... R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 35.900,00 
MALIBU LTZ .........................................................13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .....................................................16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 53.900,00
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 LTZ AT ............................................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT .....................................................18/19 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ..................................................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...........................................16/17 ............... VERMELHO ................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
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$ 57.900,00
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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EXTRAVIO DE ALVARÁ
CARLA PATRÍCIA RAMBO, ins-
crita sob nº CPF 021.905.388-
07, estabelecido na Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 3771, 
Zona 1-A, CEP 87504-050, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 27.558. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

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

Capacitar os profissionais farmacêuticos para 
o exercício da prática clínica e hospitalar, 

com suporte e autonomia para a prescrição 
farmacêutica. Esse é o principal objetivo da 

pós-graduação em Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar, ofertada na Unipar de Umuarama. 

Outra proposta da especialização é desenvolver o 
exercício da prática clínica, com foco na seleção da 
terapia, não farmacológica e farmacológica, isenta 

de prescrição médica, com base nas diretrizes 
estabelecidas na Resolução 586/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia.
Para ministrar as 450 horas de aulas, a coordenação 
montou um corpo docente de alto nível, formado 
por especialistas, mestres e doutores, todos com 

excelente experiência na área em atuam. 
Outro diferencial da especialização é a matriz 

curricular, que contempla disciplinas modernas 
e dinâmicas, voltadas a atender as exigências 

do MEC. Entre elas estão: Atenção farmacêutica 
nas infecções relacionadas à assistência à Saúde 
(IRAS); Aulas práticas com acompanhamento de 

pacientes no Hospital; Fisiopatologia e Terapêutica 
da Contracepção e Terapia de Reposição Hormonal; 
e Fundamentos de Gestão no Ambiente Hospitalar 

e na Farmácia do Hospital.  

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Farmácia 
Clínica e Hospitalar 

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   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
M.A.C. ALVES ESPORTES 
– ME, inscrita sob nº CNPJ 
09943031/0001-50, estabele-
cido na Avenida Paraná, 3420 – 
Box 12 - Centro, CEP 87501-030, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 27.632. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
HELICA YOSHIDA, inscrita 
sob nº CPF 132.346.948-69, 
estabelecido na Avenida Tira-
dentes, 2810, CEP 87505-090, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 22.865. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.
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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

Mais tempo livre, menor custo de formação, conhecimento sempre à mão e cursos reconhecidos 
no mercado fazem desta modalidade uma escolha promissora

O brasileiro está adotando e se apaixonando 
pela ideia de poder estudar em qualquer lugar, 

conciliando seus estudos com outras atividades e 
seguindo seu próprio ritmo. E é exatamente esta 
a proposta da modalidade a distância do ensino 
semipresencial da Unipar, na qual inovação agregada ao 
contexto tradicional de uma Instituição que há quase 
50 anos vem inserindo profissionais capacitados no 
mercado de trabalho tem gerado excelentes resultados. 
É a tradição aliada ao avanço tecnológico, princípio tão 
bem explorado na Unipar.

Para isso, a Universidade Paranaense conta com 
uma estrutura invejável e, em convênio com a Google 
for Education, permite aos seus acadêmicos um 
aprendizado eficaz e completo.  Com várias plataformas 
à disposição, todos participam de aulas ao vivo, 
exercícios de autoestudo, atividades avaliativas virtuais 
complementares, vídeos, bibliotecas on-line e uma 
infinidade de materiais didáticos virtuais, somados 
ao monitoramento constante de professores, tutores 
presencias e toda uma equipe técnica treinada 
para dar suporte completo. Isso tudo faz da Unipar 
uma referência positiva no campo da educação 
semipresencial.

Por ser híbrido, o ensino semipresencial da Unipar 
vai além do ambiente virtual, pois agrega, ao seu 
planejamento, atividades presenciais em sala de aula e 
em seus vários laboratórios de diferentes áreas, todos 
equipados com o que há de mais moderno no mundo da 
tecnologia educacional.

A Unipar possui um estúdio moderno para gravação 
e edição e também para as transmissões de suas aulas 
ao vivo, que possibilita aos professores da Unipar a 
disponibilização, em curto espaço tempo, de todo 
material didático que faz parte das disciplinas da grade 
curricular.

Outro diferencial do semipresencial da Unipar 
também confere rigor no processo de ensino: trata-se 
da trilha de aprendizagem, que permite aos acadêmicos 
participarem semanalmente de uma série de atividades 

voltadas a facilitar seus estudos, com apoio de 
professores e tutores para esclarecimento de dúvidas ou 
encaminhamentos de resoluções em forma de monitoria 
presencial e virtual.

 A flexibilidade é a grande vantagem do semipresencial: 
o acadêmico pode usufruir do conforto de estudar em 
casa e enriquecer seus conhecimentos em práticas 
laboratoriais presenciais, quando faz contato com seus 
colegas e, assim, desfrutar da prazerosa convivência no 
meio universitário. 

Moderno, cativante e ao alcance de todos
ENSINO SEMIPRESENCIAL DA UNIPAR UMUARAMA 

Carol Caroline de Freitas 
Acadêmica do curso de 
Publicidade e Propaganda
“Com o passar das aulas, percebi que a 
modalidade semipresencial é a melhor opção 
para quem trabalha e deseja ingressar num 
curso superior. Sem contar que a graduação 
que estou fazendo é ótima, tem bastante 
aula prática e, mesmo sendo a distância, 
os professores e tutores dão todo o suporte 
necessário para o aluno”
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