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Tráfico no Alvorada
 No mesmo dia em que a Polícia Civil cumpriu mandados de 

busca para desvendar um homicídio no Bairro Sonho Meu, foi 
descoberta também uma boca de fumo no Jardim Alvorada. 

Ontem à tarde, policiais viram uma mulher escondendo 
pedras de crack em um matagal. Ela foi abordada e levada até 

sua casa, onde foram encontradas 147 pedras do entorpe-
cente, além de três botijões de gás e uma furadeira, possivel-
mente produtos de furto. Com ela também foram encontra-

dos R$ 596 em notas diversas.

Aniversário de 65 anos 
de Umuarama não 
terá programação 
festiva

Denúncias na Câmara 
pedem a cassação de 
dois vereadores 
do Município 

Decreto libera abertura 
de bares e lanchonetes

Bares e lanchonetes já podem voltar a atender o público em Umuarama, desde que 
sigam as recomendações de prevenção do contágio do coronavírus. O decreto autoriza o 
funcionamento e a retomada das atividades e modifica o horário do toque de recolher (que 

aguarda decisão judicial) e da circulação do transporte coletivo municipal. l Pág. 5
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Aprendizado
A Câmara Mirim tem a intenção de moldar e futuros 
parlamentares. A iniciativa contará como sessões 
ordinárias desenvolvidas nos moldes da sessão 
legislativa regimental. Poderão ser candidatos a 
vereadores mirins alunos devidamente matriculados 
no 8º Ano e 9º ano do ensino fundamental. As sessões 
da Câmara Mirim se realizarão todas as primeiras 
terças-feiras de cada mês, com início às 18h30m e 
termino as 19h30m, tendo como local o plenário do 
Poder Legislativo do Municipal.

Transtorno autista
Foi retirado de pauta, em segunda discussão, o projeto 
que dispondo sobre os instrumentos de vigilância e 
rastreamento precoce do transtorno do espectro autista 
no sistema público municipal de saúde. A proposta é 
de autoria do vereador Mateus Barreto sofreu pedido 
de vistas por um período de cinco dias, devendo 
posteriormente voltar à pauta.

Ciência e Tecnologia
Sem a presença do público devido às restrições de 
convívio social, vereadores apreciaram durante a sessão 
ordinária da Câmara Municipal de Umuarama da segunda-
feira (20) sete projetos que entraram em pauta. O 
primeiro deles foi o Projeto de Lei 011/2020, voltado à 
instituição da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, do Poder Executivo Municipal. A proposição cria 
de mecanismos de incentivo, autorizando União, Estado 
e Município a implantarem parques e polos tecnológicos 
e participarem do capital social de empresas, além de 
concederem recursos financeiros, humanos, materiais 
e de infraestrutura destinados a apoiar atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Recursos captados
O texto é de autoria 
do Poder Executivo de 
Umuarama e, na justificativa 
feita pelo prefeito consta a 
possibilidade de disciplinar 
a aplicação desses 
mecanismos no Município 
e, atrelado a isso, vale 
destacar que foram captados 
recursos para a construção 
de parque tecnológico, 
que já contam, inclusive, 
com dotação orçamentária 
específica para o exercício 
de 2020. O texto segue 
para a o definitivo 
e segundo turno de 
votação, na próxima 
segunda-feira (27).

Câmara Mirim
A instituição da Câmara 
Mirim foi o tema do 
segundo turno de votação 
na Câmara. O texto é de 
autoria dos Vereadores Ana 
Novais, Deybson Bitencourt, 
Jones Vivi, Junior Ceranto, 
Mateus Barreto, Marcelo 
Nelli, Newton Soares, Noel 
do Pão e Ronaldo Cruz 
Cardoso. A proposta efetiva 
ações no Parlamento que 
terá como vereadores, 
jovens e adolescentes em 
idade escolar, submetidos 
ao processo democrático 
até a posse como vereador 
mirim, assumindo também 
deliberações posteriores.
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Moradores da Jurupoca querem que 
Sanepar pague serviços ambientais

A Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário da Estrada 
Jurupoca prometeu encaminhar 
nos próximos dias aos vereado-
res, uma proposta para ser anali-
sada pela Presidência da Câmara 
de Umuarama. A intenção é solici-
tar a elaboração de uma emenda 
ao projeto de lei 108/2019 que 
tramita no Poder Legislativo.

A iniciativa atenderia a Lei Ordi-
nária Municipal nº 4.113/2015, 
que criou do Programa Conserva-
dor dos Mananciais da Área de 
Proteção Ambiental do Rio Piava, e 
autoriza o Poder Executivo a efetuar 
Pagamentos por Serviços Ambien-
tais (PSA), aos proprietários rurais 
da Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Rio Piava.

O ex-vereador Diemerson Casti-
lho, autor do projeto resultante da 
lei que criou o programa, reitera a 
importância da emenda e justifica 
que os recursos a serem destinados 
aos produtores rurais se darão por 
meio de repasse da Sanepar, o que 
não implicaria no uso dos recursos 
dos cofres públicos municipais. “A 
estiagem que o Paraná atravessa é 
uma das mais severas dos últimos 
anos, ascende o alerta vermelho de 
que se é cada vez mais importante a 
efetivação de ações que garantam a 
conservação de nossos mananciais. 

Governo divulga edital do Compra Direta de alimentos
A Secretaria de Estado da Agri-

cultura e do Abastecimento divulgou 
nesta quarta-feira (22) o Edital de 
Chamada Pública de Credenciamento 
para o programa Compra Direta 
Paraná. Por meio dele, serão 
adquiridos, de forma emergencial, 
gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar destinados à rede 
socioassistencial, restaurantes 
populares, cozinhas comunitárias, 
bancos de alimentos e hospitais 
filantrópicos, entre outros.

Também serão atendidos Cras e 
Creas, que poderão disponibilizar os 
alimentos na forma de cestas básicas 
diretamente à população vulnerável.

Para este programa serão desti-
nados R$ 20 milhões, provenientes 
do Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza. O limite é de até R$ 20 mil 
por agricultor ao ano. A grande varie-
dade da produção existente na agri-
cultura familiar será contemplada, 
possibilitando o fornecimento e a 
substituição de itens em decorrência 

de problemas climáticos, logísticos 
ou de sazonalidade.

AGILIDADE
Para agilizar o processo a Cele-

par desenvolveram o Sistema Com-
pra Direta Paraná que possibilita 
a operacionalização de uma única 
chamada pública para aquisição de 
mais de 70 itens e para atendimento 
a todas as entidades beneficiárias.

Na mesma plataforma será 
possível registrar todas as etapas 
do processo

Ao receber subsídios 
para cuidar da água de 
suas propriedades, 
os produtores devem 
se comprometer mais 
com a empreitada”, 
acrescenta Castilho.

De acordo com o ex 
parlamentar, caso a 
emenda seja acrescen-
tada ao projeto e poste-
riormente sancionada, 
a Prefeitura assina um 
termo de compromisso 
de preservação com o 
proprietário que repas-
sará o valor mensal-
mente. A implantação 
do Pagamento de Ser-
viço Ambiental no pri-
meiro momento será feita aos pro-
dutores rurais da Estrada Jurupoca 
que tenham propriedades de até 4 
módulos fiscais estipulados pelo 
Incra ao Município.

No ano de 2015 - época da 
publicação da lei -, haviam 430 

Valores
Os cálculos para elaboração do valor do PSA, têm como referência o valor de 

100 m³ de água potável, cobrado pela Sanepar, que se aproximam de R$ 749,40 
por hectare preservado. “Suponhamos que tenhamos 250 hectares preservados o 
repasse giraria em torno de R$ 187.350,00, que perfeitamente podem ser absorvi-

dos pela Sanepar”, pontua Castilho.

imóveis na APA, porém com o fra-
cionamento ocorrido posterior-
mente, esse número mudou, mas, 
imóveis com famílias residentes 
nas proximidades de áreas de 
preser vação contabilizam aproxi-
madamente 250.

GOOGLE MAPS

PRODUTORES que vivem na APA do Piava reivindicam que pagamento seja feito 
pela Sanepar
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Calamidade
pública

Os deputados esta-
duais aprovaram durante 
a sessão remota ontem 
(22) o projeto de decreto 
legislativo que reconhece 
o estado de calamidade 
pública em mais 59 muni-
cípios do PR, para que 
tenham mais liberdade 
para adotar medidas 
administrativas em razão 
do avanço do Covid-19. A 
proposta foi aprovada em 
primeiro turno durante a 
sessão ordinária e em 
segundo turno em uma 
sessão extraordinária.

Já são 172 cidades 
paranaenses com o reco-
nhecimento exigido pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Foram contemplados 
ontem os municípios de 
Andirá, Barbosa Ferraz, 
Bela Vista do Paraíso, 
Borrazópolis, Cafeara, 
Cambé, Cantagalo, Con-
tenda, Coronel Vivida, 
Cr uze i ro  do Iguaçu, 
Fazenda Rio Grande, 
Flórida, Francisco Alves, 
Godoy Moreira, Grandes 
Rios, Guaíra, Guaporema, 
Iguaraçu, Inácio Martins, 
I també, Jacarezinho, 
Jardim Alegre, Juranda, 
Lindoeste, Lunardelli, 
Manoel Ribas, Mauá da 
Serra, Novo Itacolomi, Pal-
mital, Paranavaí, Pinhão, 
Piraquara, Ramilândia, 
Rio Bonito do Iguaçu, Rio 
Branco do Ivaí, Rondon, 
Santa Maria do Oeste, 
Santa Mônica, São João, 
Tamboara, Terra Rica, 
Toledo, União da Vitória, 
Uniflor, Wenceslau Braz, 

São Mateus do Sul, Alto 
Paraná, Arapuã, São 
João do Caiuá, Santa 
Helena, Assis Chateau-
briand, Ventania, Flor da 
Serra do Sul, Marilândia 
do Sul, Nossa Senhora 
das Graças, Barracão, 
Santa Lúcia, Goioxim, 
Altamira do Paraná.

O reconhecimento do 
estado de calamidade 
pública de um município 
pela Assembleia Legisla-
tiva cumpre o que prevê a 
Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 
2000, conhecida como 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal. De acordo com 
os incisos I e II do ar tigo 
65, ficam suspensas as 
restrições decorrentes de 
eventual descumprimento 
aos limites de despesa 
com pessoal e de dívida 
consolidada. Da mesma 
forma, é dispensando o 
cumprimento de resulta-
dos fiscais e a limitação 
de empenho.

De acordo com o 
Decreto federal nº 7.257 
de 2010, o estado de cala-
midade pública se caracte-
riza por “situação anormal, 
provocada por desastres, 
causando danos e pre-
juízos que impliquem o 
comprometimento subs-
tancial da capacidade 
de resposta do poder 
público do ente atingido”. 
Ou seja, a ocorrência de 
situação fora do comum 
que exija respostas ime-
diatas do poder público e 
que comprometem a pre-
visão orçamentária.

Flexibiliza
O vice-governador Darci 
Piana vai discutir a 
flexibilização do isolamento 
social com representantes 
das regiões do Estado 
com dados para avaliar 
a abertura do comércio. 
“Vamos fazer isso com muito 
equilíbrio, bom senso e 
responsabilidade, pensando 
nas pessoas em primeiro e 
depois na economia”. 

Consórcios municipais
A PEC do deputado 
Anibelli Neto (MDB) 
permite a formação de 
consórcios de municípios 
e é mais um instrumento 
no combate à pandemia 
do coronavírus. Com a 
mudança, os municípios já 
podem formar consórcios 
para o enfrentamento 
da covid-19. Para isso 
basta o reconhecimento 
de calamidade pública e 
a anuência das câmaras 
municipais, a quem cabe a 
fiscalização. 

Turismo
Estudo da FGV Projetos 
indica que o PIB do setor 
de turismo, que em 2019 
chegou a R$ 270,8 bilhões, 
deve cair para R$ 165,5 
bilhões em 2020, indicando 
redução de 38,9% no 
faturamento. No Brasil, 
o enxugamento dessa 
área traz consequências 
significativas, já que o 
turismo é uma atividade 
fortemente geradora de 
empregos em todas as 
faixas de renda.

Congelamento
Líderes do Senado 
são favoráveis ao 
congelamento por 
dois anos de salário de 
servidores públicos em 
troca da aprovação de 
ajuda financeira da União 
a estados e municípios. 

Governo e Senado 
articulam um novo projeto 
de lei para socorrer os 
entes durante a crise do 
coronavírus. Concursos 
públicos ficariam suspensos 
pelo mesmo período.

Cautela
O ministro Paulo Guedes 
(Economia) defendeu 
uma saída cautelosa do 
isolamento: “Preservar 
os sinais vitais da 
economia não significa 
sair do isolamento agora. 
Significa fazer a coisa 
programada, fazer direito, 
fazer no devido tempo, 
mas sabendo que esse é 
o ponto futuro”, disse em 
videoconferência. 

Serviços on-line
O TRE está ofertando 
serviços para os eleitores, 
como a regularização do 
título, pela internet. O 
atendimento eletrônico vai 
funcionar até 6 de maio. 
A medida foi adotada 
pela Justiça Eleitoral para 
evitar aglomerações. 
O TRE suspendeu o 
cancelamento de títulos 
de eleitores que não 
fizeram o recadastramento 
biométrico em 2019.

Testes de vacina
Pesquisadores da 
Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, começarão 
a realizar testes de uma 
vacina para a covid-19 
em humanos, anunciou 
o secretário de Saúde 
britânico, Matthew 
Hancock. “Em tempos 
normais, chegar a essa 
etapa demoraria anos”, 
informou o ministro 
em entrevista coletiva 
na terça-feira, na qual 
ressaltou que o processo 
para desenvolver uma 
vacina é uma questão de 
“tentativa e erro”.
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Liberada abertura de bares 
e lanchonete com restrições

Restaurantes, lanchonetes, 
bares e carrinhos de lanche e 
afins já podem voltar a atender 
ao público em Umuarama, desde 
que obser vem recomendações 
de prevenção ao contágio do 
coronavírus. O setor foi contem-
plado pelo decreto municipal 
098/2020, que autoriza o fun-
cionamento e a retomada das 
atividades, modifica o horário do 
toque de recolher (que aguarda 
decisão judicial) e da circulação 
do transpor te coletivo municipal.

As deliberações foram defi-
nidas pelo prefeito Celso Poz-
zobom após parecer favorável 
do Centro de Operações de 
Enfrentamento (COE) do municí-
pio, expedido no último dia 20. 
“Estamos tomando todos os cui-
dados e adotando medidas pre-
ventivas para retomar gradativa-
mente as atividades da nossa 
economia, diante da evolução da 
pandemia em Umuarama. Agora 

Aniversário de Umuarama não terá programação comemorativa
Umuarama completa 65 anos 

de fundação no dia 26 de junho 
e tem muitos motivos para come-
morar, especialmente pelo nível 
de desenvolvimento econômico e 
social que vem a cidade atingindo. 
Porém o momento não é de festa, 
em vir tude da pandemia de coro-
navírus e dos grandes esforços 
necessários para o enfrenta-
mento da situação, com a utiliza-
ção de todos os recursos mate-
riais e humanos do município. Por 
isso, o prefeito Celso Pozzobom 
decidiu suspender todas as ati-
vidades que estavam sendo pro-
gramadas para o aniversário da 
Capital da Amizade.

“Diferente do que vinha acon-
tecendo, em 2020 não haverá 
nenhuma programação festiva. Nos 
últimos dois anos estabelecemos 
uma ampla agenda de atrativos 
ar tísticos, religiosos, culturais, 
esportivos, de lazer e prestação 
de serviços e desenvolvemos as 
atividades na cidade e nos distri-
tos, atendendo a toda a população 
do município”, lembrou o prefeito, 
ressaltando que a estratégia de 
enfrentamento coordenada pela 
Secretaria de Saúde tem possibi-
litado conter a curva de contágio 
da Covid-19. “Não podemos pôr em 
risco os resultados positivos que 
alcançamos”, lembrou.

Pozzobom manifestou preocupa-
ção com a condição financeira da 
população e do próprio município, 
citando que as medidas de pre-
venção têm causado impacto no 
equilíbrio financeiro, mas apesar da 
apreensão, lembra que o aniversário 
da cidade é um momento de alegria, 
que deve ser lembrando com carinho 
no coração de cada umuaramense. 
“Esse aniversário vai ficar marcado 
pela reclusão, isolamento e cuida-
dos com a saúde, mas não pode-
mos nos esquecer que Umuarama 
vai superar este momento, se reer-
guer e em breve proporcionar ainda 
mais motivos para comemorarmos”, 
completou o prefeito.

é a vez dos restaurantes e lan-
chonetes voltarem a atender 
o público, com todo o cuidado 
para mantermos a situação sob 
controle”, destacou.

O decreto considera que o 
momento é complexo e exige 
esforço conjunto na prevenção 
da doença e redução dos riscos 
e danos à saúde pública. “As 
medidas de enfrentamento têm 
auxiliado a manter controlada a 
transmissão do vírus, bem como 
a ofer ta de tratamento de saúde 
adequado”, lembrou.

Pelo decreto, o transpor te 
público coletivo municipal fun-
cionará até as 23h de segunda 
a sábado, não podendo funcio-
nar aos domingos e feriados. 
O uso de bosques, praças e 
outros locais públicos ao ar 
livre, para prática de espor te 
em modalidade individual (sem 
contato físico entre as pessoas 
e sem aglomeração) também 

fica liberado, bem como ativida-
des espor tivas em academias, 
inclusive nas de tênis e de outras 
modalidades de prática individual, 
sem contato físico, para pessoas 
com menos de 60 anos que não 
sejam doentes crônicos.

RESTRIÇÕES
O decreto limita o público 

a 50% da capacidade de lota-
ção conforme o alvará de cada 
empresa, que deve controlar o 
acesso das pessoas ao estabe-
lecimento, respeitando o limite 
e organizando fila. Mesas e 
cadeiras também deve estar a 
dois metros no mínimo, umas 
das outras.

O sistema self sevice está proi-
bido – os alimentos devem ser ser-
vidos a la carte, prato executivo, 
comercial ou em buffet isolado.

As demais exigências estão 
explicitadas no decreto, que pode 
ser acessado no site da Prefeitura 
pelo endereço umuarama.pr.gov.br.
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Denúncias pedem a cassação de 
dois vereadores de Umuarama

Duas denúncias feitas 
à Câmara Municipal de 
Umuarama, pedem a cas-
sação de dois vereadores. 
Nas acusações, eles foram 
citados por infringirem o 
código de ética.

Durante sessão ordiná-
ria na Câmara Municipal 
de Umuarama, na última 
segunda-feira (20), verea-
dores foram designados, 
através de sor teio, para 
fazerem par te de uma 
comissão que irá deliberar 
sobre dois procedimentos 
de representação. Um 
deles é contra o verea-
dor Deybson Bitencourt a 
respeito de uma denún-
cia feita por assessores 
do Legislativo e Execu-
tivo, sobre o compar ti-
lhamento de um vídeo 
onde foram filmados os 
assessores e vereadores, 
saindo de uma reunião 

com um gerente da Sane-
par. A reunião aconteceu 
na Câmara e a saída foi 
registrada por um asses-
sor do vereador citado.

O segundo Procedi-
mento é contra a verea-
dora Ana Novais, que teria 
compar tilhado no What-
sapp um áudio recebido 
onde uma repórter supos-
tamente tramava contra 
um vereador e contra 
uma terceira pessoa. 
Neste mesmo áudio, 
o nome da vereadora 
chegou a ser mencio-
nado onde haviam duas 
mulheres conversando.

As denúncias pedem a 
cassação dos vereadores 
por suposta infringência ao 
código de ética.

SORTEIOS
Os procedimentos 

deverão ser analisados 
por vereadores sorteados 

em plenário conforme 
o Ar t. 07 da Resolução 
n° 07/1995 da Câmara 
Municipal, que determina 
este tipo de tratativa para 
composição de Comissão 
de Exame do Recebimento 
de Denúncia. Uma vez 
efetivado o sorteio, foram 
definidos os vereadores 
Ana Novais, Jones Vivi e 
Antonio Comparsi para o 
Procedimento 01/2019 
e Maria Ornelas, Jones 
Vivi e Toninho Comparsi 
para deliberar acerca 
do Procedimento de 

Representação 02/2020.
TRANQUILOS

Os vereadores cita-
dos disseram que estão 
tranquilos, pois trata-se 
de apenas denúncias e 
de que não infringiram o 
código de ética. Deybson 
relata que não fez comen-
tár ios a respeito do 
vídeo registrado pelo se 
assessor e Ana revelou 
que simplesmente com-
par tilhou o áudio a fim 
de preservar sua integri-
dade, pois teve seu nome 
citado na gravação. 

EM sessão ordinária na Câmara Municipal, foram criadas comissões que analisarão 
denúncias

ASSESSORIA

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
21/3 a 21/4 0,5000 0,2162 0,0000
22/3 a 22/4 0,5000 0,2162 0,0000
23/3 a 23/4 0,5000 0,2162 0,0000
24/3 a 24/4 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +5,02% 16,75 
Vale ON +1,04% 42,90 
ItauUnibanco PN -1,19% 22,37 
Viavarejo ON +12,29% 7,40 
B2W Digital ON +17,15% 75,75 
Marfrig ON +7,94% 10,33

IBOVESPA: +2,17% 80.687 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 107,83
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 66,26

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,9% 5,4080 5,4090 +4,1%
PTAX  (BC) +1,9% 5,3841 5,3847 +3,6%
PARALELO +1,8% 4,3200 5,6200 +3,9%
TURISMO +1,8% 4,3200 5,6000 +3,9%
EURO +1,5% 5,8294 5,8327 +1,9%

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 22/04

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,64
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1206,13 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/04

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 22/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,50 1,6% 5,0%
SOJA Paranaguá 101,50 1,5% 4,1%
MILHO Cascavel 43,00 -10,4% -10,4

SOJA 834,75 4,00 -3,2%
FARELO 288,30 -0,80 -11,3%
MILHO 317,50 8,25 -7,6%
TRIGO 543,00 -3,75 0,7%

SOJA 87,31 1,1% 1,6%
MILHO 37,54 -3,6% -12,5%
TRIGO 59,36 3,1% 6,9%
BOI GORDO 182,17 -0,5% -2,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 22/04 PR DIA 30d.

Em 22/04 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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128,4 mil casos
de dengue no PR

A Secretaria de Estado 
da Saúde segue em alerta 
para o combate à dengue. O 
boletim divulgado ontem (22) 
confirma 128.405 casos da 
doença no Paraná. Mais 
seis mortes foram registra-
das em relação à semana 
anterior. Desde o início do 
monitoramento, em junho 
de 2019, são 111 mortes 
causadas pela dengue.

O secretário estadual 
da Saúde Beto Preto res-
salta a necessidade da eli-
minação dos criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, já 
que 90% dos focos estão 
nos domicílios, em áreas 
internas e externas. Por 
isso, a par ticipação da 
população neste combate 
é tão importante.

De acordo com ele, a 
dengue não pode ser rene-
gada em função do corona-
vírus. Beto Preto destaca 
que o mosquito transmis-
sor continua se prolife-
rando, as pessoas estão 
se infectando e morrendo, 
e tudo diante de um qua-
dro que pode ser minimi-
zado com a eliminação dos 
focos. “Já comprovamos 
que a remoção mecânica 
reduz a taxa de incidência. 
Fizemos este tipo de ação 
em mais de 60 municípios 
que apresentaram diminui-
ção na curva epidemioló-
gica, por isso ressaltamos 
a importância da participa-
ção da população no com-
bate”, disse.

ÓBITOS
Dos seis óbitos confirma-

dos no boletim de ontem, 
dois são de residentes do 
município de Cambé. Um 
homem de 81 anos sem 

comorbidade associada, e 
uma mulher de 71 anos, tam-
bém sem registro de doença 
crônica associada.

Outras duas mor tes 
foram confirmadas no 
nor te do Estado. Uma 
mulher de 63 anos, sem 
doença pré-existente, 
moradora em Primeiro de 
Maio, e uma mulher de 
68 anos, por tadora de 
hiper tensão, moradora 
de Alvorada do Sul.

Outros óbitos foram de 
Marechal Cândido Rondon, 
uma mulher de 87 anos, com 
hipertensão e insuficiência 
cardíaca, e de Rondon, um 
homem de 57 anos que apre-
sentava hipertensão e insufi-
ciência renal crônica.

DADOS
O número de casos confir-

mados de dengue aumentou 
em 11,94% em relação ao 
último boletim. Na semana 
anterior eram 114.711 mil 
e agora são 128.405 – uma 
diferença de 13.694.

Dados comparativos de 
abril de 2019 apontam que 
nesta mesma semana do 
ano passado Paraná tinha 
4.308 casos confirmados. 
“Atribuímos este grande 
aumento à maior circula-
ção do sorotipo 2 do vírus 
da doença, situação que 
não ocorria desde 2008”, 
explica a coordenadora de 
Vigilância Ambiental da 
secretaria, Ivana Belmonte

O Estado tem 203 muni-
cípios em epidemia de den-
gue. Oito passaram para 
este patamar nesta semana: 
Pérola D´Oeste, Céu Azul, 
Espigão Alto do Iguaçu, Mam-
borê, Francisco Alves, Iporã, 
Rancho Alegre e Carlópolis.

Portas escancaradas
Enquanto as tropas do Exército 
se esforçam em manter 
vigília na fronteira com a 
Venezuela - maior trânsito 
diário de imigrantes -, no 
Amapá a situação é pior. A 
ponte que liga Oiapóque ao 
município de São Jorge, na 
Guiana Francesa, é totalmente 
liberada do lado brasileiro. 
No País vizinho, há aduana 
tem mais de 100 agentes e 
policiais em revezamento, 
aduana, câmara frigorífica 
para transbordo e fiscalização 
fitossanitária. Do lado 
brasileiro, guaritas com poucos 
fiscais. Os brasileiros que 
atravessam são examinados 
e devem mostrar visto. Para 
quem entra no Amapá, não 
há visto nem revista, tanto 
em veículos quanto a pé. Dos 
contaminados por coronavírus 
naquele estado brasileiro, 
como publicamos, 19 vieram 
da Guiana Francesa. 

Atrasadão
No ritmo das obras dos hospitais 
de campanha, governos 
esperam pandemia para 2021. 
Os cemitérios ficarão lotados 
e o Brasil vai velar centenas de 
milhões de reais.

Acredite
O Ministério da Saúde, que 
centraliza diariamente dados 
de contaminados, óbitos e 
curados, não tem números 
sobre médicos e enfermeiros 
que faleceram por covid-19. 

Giroflex na pista
Postos e patrulhas da Polícia 
Rodoviária Federal receberam 
fotos e dados de Valacir de 
Alencar, com alerta máximo. 
Um dos líderes do PCC, ele 
obteve liminar de soltura na 
Vara Criminal sob alegação de 
que poderia ser contaminado 
por coronavírus. Saiu do presídio 
em Piraquara (PR), tirou a 
tornozeleira e circula feliz por aí.

Grita do contra
Ecos sobre a grita contra a 
PEC 101/03, que citamos 
aqui, na pauta da Câmara 

dos Deputados, que pode 
abrir chance de Rodrigo 
Maia disputar novamente 
a presidência da Casa. 
Secretário-geral do PTB, o 
deputado estadual Campos 
Machado (SP) foi pra cima: 
“Não podemos aceitar esse 
oportunismo político em 
tempos de democracia”.
Batalhão a postos
Partidos aliados do 
presidente Jair Bolsonaro 
devem seguir a linha de 
ataques a Maia - embora não 
haja certeza de que a PEC vá 
avançar na Câmara.

Floresta em luto
A Polícia Civil de Rondônia 
encontrou o corpo do índio 
Ari Uru Eu Wau Wau, da tribo 
que leva seu sobrenome, 
com sinais de espancamento 
na cabeça, na floresta. Ele 
sofria ameaças de morte pela 
sua atuação na defesa do 
território contra grileiros.

MERCADO
Turbulência
A Latam jura que não 
cancelou, desde 1º de abril, 
nenhum dos voos que estão 
à venda até para aeroportos 
fechados. Vá entender. A 
empresa passou a operar 
com 5% dos voos. São só 25 
rotas por dia. Antes, eram 
750 voos diários.

Turbulência 2
O governo dos Estados 
Unidos depositou quase US$ 
20 bilhões a fundo perdido 
para as aéreas americanas 
não morrerem no hangar. 
Aqui, nem o pobre está 
conseguindo receber os 
seus R$ 600. Mas o BNDES 
trata com as três grandes 
companhias uma salvação 
com empréstimo a bom 
juro, com parcelas de 
perder de vista.
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Homem foi assassinado por ter 
furtado duas pedras de crack
A Polícia Civil de Umuarama defla-

grou na manhã de ontem (quarta-
-feira, 22) a Operação Vidar, desen-
cadeada para apurar um crime de 
homicídio qualificado praticado con-
tra Ateilson Júnior de Souza Batista, 
no dia 22 de fevereiro deste ano. O 
assassinato foi registrado por volta 
das 1h30, e aconteceu na rua Joa-
quim Manoel Macedo, no Conjunto 
Habitacional Sonho Meu. A vítima 
foi executada com vários golpes de 
objetos cortantes, contundentes e 
ainda por disparo de arma de fogo.

Os investigadores verificaram 
que o crime foi praticado por várias 
pessoas e todos teriam participado 
do ato de premeditação do assas-
sinato, pois a vítima chegou a ser 
convidada pelos acusados a fazer 
uso de drogas em sua residência, 
o que foi aceito por ela. Ao chegar 
na casa os criminosos imediata-
mente iniciaram as agressões.

Foi descober to também que 
Ateilson tentou fugir e chegou a 
pular o muro da casa, mas não con-
seguiu prosseguir na fuga devido 
aos ferimentos que já possuía. 
Então, os criminosos a alcançaram 
e a violência teve continuidade até 
a morte do rapaz. No local do crime 
foram encontradas cápsulas de um 
revólver calibre 22.

REPRESÁLIA
As investigações apontam que 

Ordens judiciais
Ao todo foram cumpridos seis man-
dados de busca e apreensão, todos 
no Bairro Sonho Meu em Umua-
rama. Foi empregado um efetivo de 
20 policiais civis para cumprimento 
das diligências. Quanto ao nome da 
operação, ‘Vidar’ é conhecido como 
o Deus da Vingança na mitologia 
nórdica. Trata-se de alusão a moti-
vação do crime investigado.

o homicídio ocorreu em represália 
a um crime praticado pela vítima, 
no dia 18 de fevereiro, quando a 
vítima teria subtraído de outra pes-
soa, duas pedras de crack e ainda 
a agrediu com uma faca, acertando 
um golpe no pescoço. Assim, como 
forma de vingança, esta pessoa 
agredida por Ateilson, em conjunto 
com outros citados no inquérito poli-
cial, planejou e executou o homicídio.

De acordo com o delegado que 

apura o caso, Gabriel Meneses, 
as investigações ainda estão em 
andamento e a operação defla-
grada ontem teve como objetivo 
colher elementos de informação 
para instruir o inquérito policial.

“Não foram realizadas prisões, 
apenas apreensão de quatro apa-
relhos celulares, os quais serão 
periciados pelo Núcleo de Inteligên-
cia da Polícia Civil de Umuarama”, 
explica Meneses.

COM os mandados de busca em mãos, os policiais fizeram as visitas em busca de subsídios que levem ao 
esclarecimento do assassinato

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Deputado Estadual Dele-
gado Fernando Martins anun-
ciou ontem (22) a entrega 
de 20 novas viaturas para a 
região noroeste do Paraná. 
O investimento de mais de 
R$ 900 mil do Governo 
do Estado foi uma indicação 
do próprio deputado. Dos 
20 automóveis, 11 foram 
destinados à Polícia Militar 
e 9 para a Polícia Civil e 

vão apoiar o combate ao Covid-19 neste momento, além de reforçar as frotas dos municípios 
Alto Piquiri, Cidade Gaúcha, Goioerê, Guaíra, Iporã, Palotina, Pérola, Terra Roxa, Umuarama, 
Altônia, Douradina, Maria Helena, Moreira Sales, Perobal, Tuneira do Oeste e Xambrê.
Entre os veículos entregues, 1 é do modelo Duster e foi destinado à Polícia Civil e 19 são 
do modelo Logan. De acordo com o Delegado Fernando Martins, em breve novas viaturas 
serão liberadas para reforçar ainda mais o policiamento do noroeste paranaense.
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Quase uma tonelada
de maconha na PR-323

Policiais militares que integram o 
grupo Rotam (Rondas Ostensivas) de 
Cruzeiro do Oeste apreenderam quase 
uma tonelada de maconha durante o 
feriado de Tiradentes (21). A desco-
berta aconteceu por volta das 18h35 
quando os policiais visualizaram uma 
caminhonete Ford Ranger, cor branca, 
que trafegava pela rodovia PR-323. Os 
PMs consideraram o veículo suspeito 
e resolveram fazer uma averiguação.

Foi iniciado um procedimento de 
abordagem, quando o condutor iniciou 
uma fuga e abandonou o veículo às 
margens da pista, deixando o local a 
pé, por uma área rural.

A pouca visibilidade no matagal aju-
dou o criminoso a escapar sem ser 
identificado, apesar das buscas reali-
zadas pelos policiais.

O entorpecente foi localizado e 
retirado do veículo, sendo levado 
para pesagem. Foi constatado que 
o traficante transportava 980 quilos 
de maconha. A caminhonete também 

Audi em fuga colide em moto e deixa mulher ferida

DROGA foi apreendida, veículo abordado, mas traficante conseguiu fugir

DIVULGAÇÃO

foi apreendida. A princípio o veículo 
não apresentava irregularidades e é 

emplacado em uma cidade no interior 
de São Paulo.

Uma mulher de 20 anos ficou ferida 
na noite da terça-feira (21), qu8ando 
trafegava com sua Honda Biz pela rodo-
via PR-323 e foi colida por um Audi. 
O incidente aconteceu depois que o 
Rotam da PM de Umuarama se deslo-
cava até Moreira Sales para verificar 
um caso de homicídio e desconfiou, no 

trajeto, do Audi. Quando o motorista 
viu a aproximação da viatura, tentou 
fugir e foi perseguido. Um apoio foi 
solicitado à equipe de Umuarama 
que fez um bloqueio na pista. O con-
dutor do Audi invadiu a pista contrá-
ria e bateu o carro contra a Biz. A 
condutora da motoneta foi socorrida 

com ferimentos médios pelo Samu 
e levada ao hospital. O motorista do 
Audi fugiu a pé, mas foi capturado 
em seguida, e disse onde teria dei-
xado o carro, que estava preparado 
para ser usado no contrabando de 
mercadorias ilícitas, pois estava sem 
os bancos dos passageiros.

Execução no feriado
A Polícia Civil de Goioerê deu início às 
investigações em busca da identificação do 
autor de um assassinato que vitimou Victor 
dos Santos, 18. O jovem foi executado à tiros 
durante o feriado de Tiradentes, em Moreira 
Sales (57 quilômetros de Umuarama). O 
corpo do rapaz foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) e encaminhado para 
exames. Segundo apurado pela polícia, a 
vítima estava em via pública quando foi 
atingida pelos tiros e não teve tempo de 
correr ou ser socorrido. De acordo com 
os levantamentos policiais, o crime foi 
praticado por volta das 21h30 na Vila Belém.
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Armas apreendidas durante 
Operação Aifu no noroeste
Uma operação Aifu (Ação Integrada 

de Fiscalização Urbana) foi desenca-
deada por uma força tarefa na noite 
da sexta-feira 17, nos municípios de 
Goioerê, Quarto Centenário, Rancho 
Alegre do Oeste e Moreira Sales. A 
operação teve o objetivo de fiscalizar 
estabelecimentos comerciais visando 
o cumprimento de decretos municipais 
que vedam aglomeração de pessoas 
devido à pandemia do Covid-19.

Segundo a Polícia Militar (um dos 
órgãos que participou da ação), por 
volta das 20h15 foi fiscalizado um 
estabelecimento comercial na Rua 
Norte do Paraná em Goioerê, ponde 
havia comercialização de bebida 
alcoólica e aglomeração de pessoas 
fazendo e, seu interior. No local tam-
bém foi encontrado um revólver de 
calibre 38 e seis munições intactas 
do mesmo calibre.

Já na noite do sábado (18) por volta 
das 18h30 foi realizada a fiscalização 
do estabelecimento na avenida Brasi-
leira no Distrito de Paraná do Oeste 
– Moreira Sales sendo que durante a 
averiguação das pessoas que lá se 
encontravam bem como nos veículos, 
foi localizado um revólver no interior 
do GM/Corsa e também quatro muni-
ções intactas. O dono do carro, de 
77 anos, não possuía documentação 
para o porte da arma.

No decorrer da Operação, por volta 
das 19h55 foi fiscalizado um estabe-
lecimento localizado na rua Projetada 
C, em Moreira Sales e vistoriado o 
estabelecimento, as pessoas e os 
veículos. Dentro de um GM Astra 
foi encontrado um revólver de cali-
bre 32 e seis munições intactas. O 
dono do carro, de 53 anos, disse 
não possuir a documentação neces-
sária para a posse da arma.

Os envolvidos e as armas e muni-
ções apreendidas, foram encaminha-
dos para a 14ª Delegacia de Polícia 
Civil de Goioerê.

Policiais rodoviários de Iporã 
apreenderam na terça-feira 
(21), 250 caixas de cigarros 
contrabandeadas do Paraguai 
que estavam na carroceria de um 
caminhão que saía de Palotina. 
Uma denúncia anônima levou 
os patrulheiros a localizar o 
caminhão com carroceria baú, 
de cor vermelho, que trafegava 
pela rodovia PRC-277, no 
trecho entre Francisco Alves e 
Guaíra. O veículo foi avistado 
em um posto de combustíveis na 
saída para Toledo e durante a 
revista os policiais encontraram os 
cigarros escondidos embaixo de 
uma lona preta. O motorista não 
foi localizado.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

UMA das armas apreendidas durante a operação desencadeada em quatro cidades na região de Goioerê
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Suas amizades parecem bem suce-
didas. Este é o momento de rever as 
coisas com certas pessoas. Seria bom 
tomar precauções contra o frio e o 
vento. O ar não é um elemento favo-
rável para você hoje.

A sorte estará com você em seus 
passos hoje, é hora de considerar 
um investimento financeiro e repen-
sar o seu orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de ener-
gia. Tente compensar isso com uma 
dieta equilibrada.

G
êm

eo
s Seu otimismo sobe a outro patamar e 

é hora de realmente apreciar as coisas 
boas da vida. Há muita coisa aconte-
cendo ao seu redor, então reconheça 
seus verdadeiros limites. Isso lhe causa 
esgotamento nervoso, por isso seria 
melhor procurar paz e tranquilidade.

C
ân

ce
r

Seu senso de humor o torna mais 
popular do que nunca e será muito bom 
para os relacionamentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganiza-
ções que está fazendo

Cuidado com distrações ou negligên-
cias de qualquer tipo. Concentre-se 
em seus cálculos. Você vai mostrar 
mais cautela em questões de dinheiro 
hoje e não haverá um retorno ao seu 
equilíbrio anterior.

Você está mais impulsivo do que o 
habitual. Evite esportes radicais e 
discussões tempestuosas. Se sente 
mais à vontade consigo mesmo e vai 
ser melhor em ouvir as suas necessida-
des. Você precisa beber mais líquidos 
e ter uma dieta mais leve.

Um conselho de fora vai tirar você de 
um impasse. Esteja aberto para as 
sugestões das pessoas que o cercam. 
Sua forma física está cada vez melhor 
e é hora de praticar um esporte. É hora 
de se movimentar e não ficar no lugar.

E
sc

o
rp

iã
o Fuga será o seu tema recorrente do 

dia. Você precisa sair de sua rotina 
para obter um pouco de ar fresco e 
para esquecer as suas preocupações, 
embora elas sejam passageiras.

Você corre o risco de se concentrar 
muito em seus próprios interesses, 
você realmente vai ter que relaxar. 
Você está sobrecarregado, mas a pers-
pectiva de desaceleração vai parecer 
ainda pior do que continuar nesse ritmo 
- tente equilibrar suas atividades.

C
ap

ri
có

rn
io Um Vênus expansivo facilita o surgi-

mento de discussões íntimas. Este é o 
momento para desenvolver seu relacio-
namento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. Tenha uma noite 
de relaxamento total.
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Os conflitos que prevalecem em torno 
de você estão fazendo com que sinta 
náuseas. Tire um tempo para se reo-
rientar em uma atmosfera calma. Você 
não terá muito tempo livre hoje, então 
relaxe.

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!

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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Malhação

Nena conta a história da filha 
para Dóris. Lica afirma a Felipe 
que terminou o namoro com 
MB. Tato sugere que Anderson 
faça um jantar romântico para 
Tina no galpão. Felipe escuta 
uma briga entre Malu, Edgar 
e Clara. Jota conta para Ellen 
que foi procurado por Fros-
tbyte, e ela pede que o amigo 
tenha cuidado. 

Novo Mundo 
Pedro tem um ataque de fúria 

e Chalaça tenta contê-lo. Cecília 
pede que Matias a leve para o 
convento. Dom Pedro afirma a 
Chalaça que abrirá mão do seu 
salário até que a crise finan-
ceira do Brasil esteja sanada. 
Sebastião liberta Diara, que 
retorna para casa com Wolf-
gang. Amália tem um surto ao 
ouvir o nome de Sebastião e 
Madre Assunção repreende 
Cecília. Os índios ocupam 
as ruas da cidade. Joaquim 
convence Dom Pedro a se 
aproximar dos índios. 

Totalmente demais
Eliza aceita a proposta de 

Arthur. Jonatas fica perplexo 
ao saber que Eliza se mudará 
para a casa de Arthur. Caro-
lina comenta com Pietro 
que Ar thur parece não se 
importar com sua possível 
gravidez. Jonatas faz uma 
surpresa para Eliza. Eliza 
e Jonatas se despedem. 
Braço e Jacaré descobrem 
onde Jonatas mora. Jona-
tas leva Eliza para a casa 
de Arthur, para se certificar 
de que ela ficará bem. 

Fina Estampa 
Tereza Cristina diz a Renê 
que passou o Le Velmont 
para o seu nome. Teodora 
decide conversar com Gri-
selda. Quinzé se desentende 
com Wallace, que acaba des-
maiando. Esther discute com 
Paulo e desconfia de Marcela. 
Esther afirma a Paulo que irá 
se separar dele. Griselda con-
fessa a Celeste que gostaria 
de morar em uma casa em 
frente à de Tereza Cristina.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

EPLT
QUIOSQUE

QUARTONC
IAOFEL
LITMAA

DITADURA
BSRAMPA
RUCOCOS

LIMPOEI
SELODUAS
MABUTRE

ZORRAIN

CIBACON
CAÇAROLA

Aposento
alugado

em hotéis

Literatura
(abrev.)

Amparar;
sustentar

A mais
alta carta
no pôquer

Forma de
governo
oposta à 

democracia

Pedra
usada no
combate

à afta

Facilita o
acesso do
deficiente

físico

Ayrton (?),
ídolo bra-
sileiro da
Fórmula 1

Estampa
vendida
pelos

Correios

(?) de mo-
ça, doce de 

origem 
portuguesa

Desordem;
bagunça
(gíria)

Sua falta
mata por
asfixia

São
Caetano,
no ABCD
paulista

101, em
algarismos
romanos

Recheio de
bife rolê

(Cul.)

Panela de
metal com

bordas
altas

Espaço
de vendas
em praias

Um dos
números 

apresenta-
dos em
circo 

Bater na mesma (?):
insistir em algo

União Nacional dos
Estudantes (sigla)

Jogo da
CEF

Desacom-
panhado

Vogais
de "calo"
Post-(?),
adesivo 

Nicolas
Cage, ator
Profissional
de drogarias

Líquido
amargo do

fígado

Construção
que separa

casas
Perversa

Fruto tro-
pical (pl.)
O clima

muito frio

Complexo
vitamínico
Lavado;
asseado

Ditongo
de "teia"
Feminino
de dois

Ave come-
dora de
carniça

Endinheirada
Sucede
ao "M"

Sufixo de
"espanhol"

Os CDs
ilegais

Hiato de
"suado"

2/it. 5/bacon — tecla — zorra. 8/quiosque.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
ROSELI GARCIA, na lente exclusiva da fotógrafa Luci Lemes, faz repeat na 

coluna desta quinta-feira, finalzinho de abril

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para Mar-
celo Miura, Cláudio Michelin Biasuz, 

Dayse Meyer Jardim, Leonardo Fernan-
des de Souza, Ruth Cipriano da Rocha, 
Dalva Mendes Zago e Vitor Pericão. Da 

coluna: felicidades.

“Celebrar o 
sucesso é 

ótimo, mas, 
mais importan-
te do que isso 
é dar atenção 
para as lições 
deixadas pelos 

fracassos.” 
– Bill Gates   

 LUCI LEMES

MÁSCARAS 
Tao logo a cidade volte ao normal com comércio aberto,bares e 

restaurantes e possivelmente as missas e cultos  ( na semana que 
vem)  vamos voltando ao normal. Mas sempre de olho nos cuidados ( 
100%)  e nos possíveis sintomas. Também não é necessário sairmos 
todos ao mesmo tempo. Calma e  cuidado são necessários, sempre.
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Vamos Brindar!

EMPATIA
Se colocar no lugar do ou-
tro é um exercício diário 

de crescimento. E termos a 
capacidade de nos abster 

dos nossos interesses é um 
exercício muito maior. Coleti-
vo significa todos. Bem estar 

comum. Enxergar o outro. 
Isso exige maturidade...

******

Em algumas redes sociais é só 
o que vemos. Eu faria isso. Eu 
abriria. Eu deixaria fechado. 
Eu isso ....eu aquilo. Há uma 
série de possibilidades, de 

cobranças e nos resta apenas 
opinar. Decisões são pautadas 
em reflexões e em pondera-

mentos. Pense nisso. 

LIVES
Em meio à pandemia de coronavírus, artistas encontra-

ram uma maneira bem legal de combinar entretenimento 
e solidariedade. Muitas das transmissões estão com o 

propósito principal de arrecadar recursos para iniciati-
vas de combate à Covid-19.No feriado (21) na live da 

dupla  Sandy & Junior  foram arrecadados arrecadou R﹩ 
1,32 milhão em prol do “Fome de Música”, projeto que 
tem por objetivo arrecadar e destinar alimentos para 

quem precisa.  Na live dos sertanejos Chitãozinho & Xo-
roró, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo já haviam 
arrecadado R﹩ 1,7 milhão com o show Amigos. O di-

nheiro foi destinado ao Hospital de Amor de Barretos e 
ao projeto Amigos do Bem. E ainda tem muita live pela 
frente. O QR Code do aplicativo já é presença confirma-
da nos shows dos artistas Thiaguinho (23/04), Fernanda 
Brum (24/04), Paula Fernandes (24/04), Ivete Sangalo 
(25/04), Luan Santana (26/04), “Cabaré” / Leonardo e 

Eduardo Costa (01/05) e Jorge e Mateus (02/05).

A foto num é recente, mas a alegria ainda contagia. Em dia de festa de inau-
guração  Zuleyka Fabiana Kardek e Maria Augusta Gomes brindam ao sucesso da 

nova loja Carmen Steffens em Umuarama

THIAGO CASONI
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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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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 Universidade Paranaense – Unipar continua 
em ritmo acelerado com sua campanha de 

pós-graduação 2020, com mais de cem opções 
de cursos, distribuídos em todas as áreas do 

conhecimento. Na Unidade de Umuarama são 
mais de 30, entre eles o MBA Executivo em 

Gestão Empresarial. As inscrições estão abertas. 
Graduados em Administração, Gestão Comercial, 

Ciências Contábeis e áreas afins podem se 
inscrever. Um dos objetivos da especialização 
é qualificar os profissionais da área de gestão 

empresarial, aprofundando de forma técnica a 
formação teórica. 

O curso conta ainda com uma carga horaria de 
360 horas/aulas, que serão ministradas por um 

corpo docente de excelente nível, composto por 
mestres, especialistas e doutores. As aulas devem 

acontecer aos sábados, em regime quinzenal. 
No decorrer das aulas, os pós-graduandos vão 
estudar as disciplinas: Direito do Consumidor, 
Economia Empresarial, Gestão Estratégica de 
Custos, Marketing Estratégico, Processos de 

Auditoria Financeira, Técnicas de Negociação e 
Liderança, entre outros. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
Gestão Comercial e áreas afins podem se inscrever

MBA Executivo em Gestão Empresarial 
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   

As atividades em academias 
estão permitidas em Umuarama, 
embora com restrições, durante 
a pandemia da Covid-19. O 
decreto 082 publicado pela pre-
feitura prevê que as atividades 
espor tivas em academias só 
serão permitidas nas modalida-
des individuais, em que não haja 
contato físico, “entre outras reco-
mendações”. O mesmo é válido 
para academias de natação que 
podem funcionar respeitando o 
número mínimo de pessoas por 
metro quadrado e sem contato 
físico entre os frequentadores e 
funcionários. Já as academias 
de lutas, ar tes marciais e dança 
não podem funcionar por conta 
do contato físico nas práticas. 
Quadras e campos espor tivos 
seguem a mesma dinâmica do 
decreto e por reunir um número 
grande de pessoas também estão 
com funcionamento suspenso. As 
academias de condomínios tam-
bém podem funcionar, desde que 
respeitem as regras do decreto. A 
prefeitura informou que não havia 
planos para que um novo decreto 
flexibilizando o funcionamento 
das academias seja publicado 
nos próximos dias.

Academias
com restrições

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



16  TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE ABRIL DE 2020


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

