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Umuarama está na 
lista do governador 
Ratinho Jr para receber 
leitos de UTI 
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Casal de idosos testa positivo 
para covid; ele está internado
Mais dois casos de covid-19 foram confirmados em Umuarama na tarde de ontem pela 
Secretaria Municipal da Saúde. Os pacientes são um casal de idosos - a mulher tem 

72 anos e o homem, 84. Ele está hospitalizado em enfermaria, com sintomas gripais, 
e ela permanece isolada em casa. Não foi possível identificar como eles foram infec-
tados pelo coronavírus. Familiares que tiveram contato também estão em isolamento 

domiciliar, sob monitoramento da Secretaria de Saúde. l Pág. 10

Emenda elimina 
renovação por mais 30 
anos do contrato com 
a Sanepar 

Celebrações religiosas 
continuarão a ser 
transmitidas só por 
redes sociais 

Depósito de maconha
 Investigadores de polícia de Altônia descobriram ontem à 
tarde um depósito com 1,3 tonelada de maconha. A droga 
foi apreendida e um homem foi preso em flagrante, acu-

sado de tráfico de drogas. A ação conjunta foi realizada por 
PC, PM e Guarda Municipal. l Pág. 6
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Quem decide
Entre rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
estaria insatisfeito no governo, o presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (27) de manhã, em entrevista coletiva ao deixar 
o Palácio da Alvorada, que o ministro é “o homem que 
decide a economia” do país. Bolsonaro deu as declarações 
ao lado do próprio Guedes e dos ministros Tarcísio Freitas, 
da Infraestrutura, e Tereza Cristina, da Agricultura, além do 
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “Acabei 
mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem 
que decide a economia no Brasil é um só: chama-se Paulo 
Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós 
realmente devemos seguir”, afirmou Bolsonaro.

Em casa
O ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros 
deixou a Santa Casa de Maringá, no início da tarde do domingo 
(26). Barros testou positivo para Covid-19. Ele foi hospitalizado 
na última sexta-feira (24) depois de ter apresentado um leve 
desconforto respiratório e tosse seca, principais sintomas do 
novo coronavírus. A avaliação médica realizada durante o 
domingo, apontou um quadro estável, sem febre. O ex-ministro 
da Saúde irá cumprir isolamento domiciliar.

Saques emergenciais
A Caixa Econômica liberou ontem (27) o saque do auxílio 
emergencial, de forma escalonada, conforme o mês de 
nascimento do beneficiário. Os recursos creditados na 
poupança digital já podiam ser utilizados pelo aplicativo Caixa 
Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. 
Quem indicou conta bancária anterior ou recebeu os R$ 600 
em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque. 
Nascidos em janeiro e fevereiro, sacaram ontem (27); nascidos 
em março e abril sacam hoje (28); nascidos em maio e junho 
sacam amanhã (29); nascidos julho e agosto sacam dia 30, 
quem nasceu em setembro e outubro, saca dia 4 de maio e os 
nascidos em novembro o e dezembro sacam dia 5 de maio.

Apoio do Congresso
“O ano passado 
surpreendemos o mundo. 
Milhões de pessoas na 
França contra a Previdência 
e milhões de brasileiros 
a favor das reformas. O 
Congresso é reformista, 
apoia a pauta de reformas do 
presidente”, disse Guedes, 
criticando os servidores 
públicos. “Precisamos que o 
funcionalismo público mostre 
o sacrifício pelo Brasil. Não 
ficar trancado em casa, com 
geladeira cheia, assistindo 
a crise, enquanto milhões 
de brasileiros perdem o 
emprego”.

Educação e 
Infraestrutura
A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, foi incitada por 
Bolsonaro a falar, abordando a 
“exportação recorde do agro”, 
que está garantindo ainda o 
abastecimento diante da crise. 
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes, também foi 
chamado pelo presidente 
a falar “alguma coisa”. Ele 
ressaltou as “boas notícias”, 
dizendo que, ao contrário 
do que mostra a fuga de 
capitais, os investidores 
ainda estão “empolgados 
com nosso governo”.



03GERALUMUARAMA, 28 DE ABRIL DE 2020

Ratinho Jr fica em isolamento 
até sair o resultado do covid-19

O governador do Paraná, Rati-
nho Júnior (PSC), o secretário 
estadual de Saúde Beto Preto, 
além de todos os integrantes da 
comitiva estadual que tiveram 
contato direto com o ex-ministro 
da Saúde e atual deputado fede-
ral Ricardo Barros (PP), na última 
sexta-feira (24), em Maringá, fica-
rão isolados até que os resulta-
dos para covid-19 fiquem pron-
tos. Barros testou positivo para 
o novo coronavírus e chegou a 
ser internado no sábado (25) à 
noite na Santa Casa da cidade, 
mas teve alta ao meio-dia do 
domingo (26). A informação foi 

confirmada pela assessoria do 
Governo do Paraná no início da 
noite do domingo (26).

A comitiva governamental 
esteve em Maringá anunciando 
recursos ao Hospital Universitário 
(HU), e já realizou exame no Labo-
ratório Central do Estado (Lacen). 
O governo garantiu ainda que todos 
da equipe estava usando másca-
ras e os microfones foram higie-
nizados com álcool gel antes de 
serem usados.

GOVERNADOR Ratinho Jr, secretário 
Beto Preto e integrantes da comitiva 

estadual estão em isolados

Mudança de hábitos na agricultura familiar
Muitos agricultores mudaram os 

hábitos de trabalho no campo devido 
à pandemia do coronavírus e passa-
ram a adotar medidas adicionais de 
segurança. Um dos locais em que 
isso aconteceu é Centenário do Sul, 
no norte do Paraná, onde se estabe-
leceu uma parceria entre a Associação 
dos Pequenos Produtores de Centená-
rio do Sul, a prefeitura e técnicos do 
Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná).

“O município tem um bom 
arranjo organizacional que permite 
exercitar bem as orientações ema-
nadas da Secretaria da Agricultura: 
prefeitura ativa, associação de 
produtores atuante e a disposição 
para mudar procedimentos”, des-
taca o presidente do IDR-Paraná, 
Natalino Avance de Souza.

A pandemia vai exigir um repensar 
de muitas atitudes. “A referência do 
ontem não serve mais para o ama-
nhã”, afirma o presidente. “Como 
acontecerá em muitos setores da vida, 
a agricultura também será diferente”.

TRANSPORTE
A associação entrega os pro-

dutos para programas sociais dos 
governos federal, estadual e muni-
cipal, faz venda direta a distribui-
dores e leva para as Ceasas de 
Londrina e Maringá. Para o trans-
porte é utilizado um caminhão da 
prefeitura de Centenário do Sul.

“Como é de recomendação da 
OMS e Vigilância Sanitária, ao 

chegar a última entrega tudo é 
higienizado para que possa estar 
pronto para uma nova remessa”, 
diz o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Rodrigo Almeida 
Lens, também responsável pelo 
Departamento de Agricultura.

As caixas usadas para o trans-
porte passam pelo mesmo processo 
e os motoristas recebem máscaras, 
luvas e álcool, além de orientações.

AGRICULTORES utilizam Equipamentos de Proteção Individual no trato com a produção

GILSON ABREU/AEN

SEAB
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Novo portal

O Depar tamento de 
Trânsito do Paraná (Detran-
-PR) colocou no ar nesta 
segunda-feira (27) o seu 
novo portal de serviços. 
O site do órgão foi redese-
nhado e reestruturado para 
ser um portal, melhorando 
a experiência do cidadão 
que busca serviços digi-
tais, neste momento refor-
çados por causa da pande-
mia do novo coronavírus.

O site do Detran rece-
beu no mês de março, do 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária, a ava-
liação de primeiro lugar, 
como o melhor portal entre 
todos os Detran do País, 
ao lado do Rio Grande 
do Sul. Mesmo assim, a 
equipe continuou traba-
lhando para trazer um 
site ainda melhor.

“É muito satisfatório já 
sermos reconhecidos pelo 
bom trabalho, mas nossas 
equipes não param de bus-
car melhoria e evolução. 
Este novo por tal é uma 
prova disso”, comenta 
o diretor-geral do Detran 
Paraná, Cesar Kogut.

NOVIDADES
Com o visual mais 

claro, o portal traz logo no 

início uma grande barra de 
pesquisa onde o cidadão 
pode digitar o serviço que 
procura. Logo abaixo, há 
ícones com os principais 
serviços em destaque, ou 
os mais recentes adiciona-
dos ao portal.

Há, ainda, mais seis 
destaques que são alte-
rados automaticamente 
pelo sistema, de acordo 
com os ser viços mais 
buscados pelos usuários. 
Só nas páginas iniciais do 
site, o cidadão tem qua-
tro opções de busca pelo 
serviço desejado. O portal 
tem também notícias, links 
principais, vídeos, canais 
de atendimento, agenda 
executiva, editais.

“O novo portal de ser-
viços do Detran estará 
permanentemente em 
evolução” diz a diretora de 
tecnologia e desenvolvi-
mento do Detran, Jaqueline 
Almeida. “Estamos focados 
em melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos, ofere-
cendo serviços digitais para 
que ele possa cumprir suas 
obrigações de forma cada 
vez mais eficiente e com 
a segurança, na palma da 
sua mão”, afirma.

O portal traz uma grande barra de pesquisa onde o cidadão pode digitar o serviço 
que procura e encontrar ícones com os principais serviços

ALEX MIRANDA

PSS
O secretário Renato Feder 
(Educação) garantiu que 
o Estado vai manter os 
professores contratados 
via PSS. Também serão 
mantidos os vales-
transportes da categoria.

Foro privilegiado
A pandemia do coronavírus 
tem gerado incertezas 
sobre a realização das 
eleições 2020. O eventual 
adiamento do pleito e o 
consequente prolongamento 
dos mandatos impactariam 
automaticamente na perda 
de prerrogativa de foro dos 
políticos. O STJ já decidiu 
que, em casos de reeleição, 
o foro não é mantido. Ou 
seja, um crime ocorrido 
num mandato anterior, 
ainda que o autor do delito 
ou ilícito se mantenha no 
mesmo cargo, não teria 
a prerrogativa de função 
prorrogada, em virtude de o 
fato ter acontecido durante 
o mandato anterior.

Centrão
Auxiliares do presidente 
Jair Bolsonaro afirmaram 
que o deputado Fábio 
Faria (PSD-RN), genro do 
empresário Silvio Santos, 
vem conversando com o 
ex-capitão sobre assumir 
o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações no lugar do 
astronauta Marcos Pontes. 
O presidente tem tentado 
se aproximar de partidos do 
Centrão para ampliar seu 
apoio político em meio à 
crise do coronavírus.

Quarentena portenha
Com 3.892 casos e 192 
mortos segundo o último 
balanço, a Argentina decidiu 
prorrogar pela terceira vez a 
quarentena, agora até 10 de 
maio, anunciou o presidente 
Alberto Fernández. Mas, 

a partir desta quarta-
feira (29) o país começa a 
flexibilizar o isolamento. 
Em cidades com menos 
de 500 mil moradores, 
residentes poderão sair para 
caminhadas de até uma hora 
em um raio de 500 metros, 
por exemplo. 

Seguro-desemprego
Agências do Trabalhador 
do Paraná retomaram o 
atendimento presencial 
exclusivamente para 
atendimento sobre o 
seguro-desemprego, 
e apenas com horário 
agendado. O benefício 
deve ser primeiro solicitado 
pelo aplicativo “Carteira de 
Trabalho Digital”; depois 
o atendimento presencial 
deve ser agendado no site 
da Secretaria da Família, 
Justiça e Trabalho.

Ventilador pulmonar
Um grupo de engenheiros 
da USP criou um ventilador 
pulmonar emergencial para 
que médicos possam tratar 
pacientes com quadros 
graves de infecção pelo 
coronavírus. O aparelho 
tem custo estimado de R$ 
1 mil, uma fração do custo 
do respirador mais barato 
disponível no mercado 
(R$ 15 mil). O projeto do 
respirador, que pode ser 
criado em cerca de duas 
horas, será enviado para a 
aprovação da Anvisa.

Melhor do País
O Detran colocou no ar 
o seu novo portal. O site 
foi reestruturado para ser 
um portal de serviços, 
melhorando a experiência 
do cidadão que busca 
serviços digitais. O site do 
Detran recebeu em março, 
do Observatório Nacional de 
Segurança Viária, a avaliação 
como melhor portal entre 
todos os Detran do País. 
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Umuarama receberá leitos 
de UTI do Governo do Estado

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior confirmou a contratação 
de 108 novos leitos para o Hospital 
Universitário de Maringá. O investi-
mento é de R$ 15,3 milhões, sendo 
R$ 7,8 milhões para custeio para 
os próximos seis meses e R$ 7,5 
milhões em equipamentos, mobília 
e insumos médicos. Novos leitos 
também serão disponibilizados para 
municípios menores no Noroeste. 
Umuarama está na lista.

O espaço utilizado para trata-
mento exclusivo de pacientes da 
Covid-19 durante a pandemia será 
a ala da clínica para adultos do HU, 
que foi erguida para ampliar o aten-
dimento cirúrgico. O projeto original 
foi finalizado no final de 2018 e con-
tou com recursos de R$ 18 milhões 
do Governo do Estado. Com os 108 
novos leitos, a capacidade do hospi-
tal vai praticamente dobrar.

O governador destacou que a con-
tratação tem caráter emergencial para 
atender pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus, mas que a estrutura e 
os equipamentos ficarão de maneira 
definitiva no hospital, atendendo uma 
demanda de todos os municípios do 
Noroeste, onde residem cerca de 2 
milhões de pessoas.

Ratinho Junior também disse que 
os novos leitos atendem a estraté-
gia do governo estadual de ampliar 
o atendimento regionalizado e perso-
nalizado para pacientes da Covid-19 
nesse primeiro momento, e cuidados 
específicos e perto da casa das pes-
soas no pós-pandemia.

“Desde o início dessa crise de 
saúde pública fizemos um planeja-
mento de contratações para montar 
uma grande rede. Esse desenho das 
novas UTIs tem nos dado uma visão 
da necessidade de cada região. 
Agora estamos estruturando esses 
espaços”, afirmou Ratinho Junior. 
“Não estamos apenas querendo 
atender as pessoas, mas atender 

bem, com qualidade, salvando o 
máximo de vidas para quem preci-
sar de tratamento em estágio mais 
avançado da doença”.

Ele também destacou que a 
nova ala do Hospital Universitário de 
Maringá não tem caráter de hospital 
de campanha e que nos próximos dias 
serão contratados servidores por cha-
mamento público para começar a dar 
vida a esse novo espaço da unidade.

Ratinho Junior explicou que a 
ideia é que esse processo seja feito 
de maneira escalonada, conforme o 
avanço do número de casos. “São 
investimentos que vão ficar como 
ativos para Maringá, para a UEM e 
para todos os municípios da região. 
Num segundo momento vamos sen-
tar com os diretores de todos os 
HUs do para fazer um planejamento 
orçamentário de contratações defini-
tivas”, acrescentou.

ESTRUTURAÇÃO
Os 20 novos leitos de UTI já estão 

totalmente aptos para uso. Parte dos 
monitores, ventiladores e respiradores 
foi repassada pelo governo federal e 
parte pela Secretaria da Saúde. “Vie-
mos fazer a autorização de recursos 

para que essas licitações e as atas 
de registro de preço possam ser cum-
pridas para adquirir ainda mais equi-
pamentos. É um hospital que une 
assistência e academia. Vamos aten-
der com carinho e respeito pacien-
tes que pegarem do coronavírus”, 
afirmou o secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto.

Ele também citou um reforço 
de leitos de UTI no Noroeste e em 
regiões próximas, como a ampliação 
da estrutura do Hospital Municipal 
de Maringá e do Hospital Metropo-
litano de Sarandi, além de novos 
leitos em Paranavaí, Goioerê, Colo-
rado, Campo Mourão, Laranjeiras 
do Sul, Umuarama, Apucarana, 
Cianor te, Jacarezinho, Arapongas 
e Assis Chateaubriand.

Beto Preto disse que todo o 
Estado está sendo atendido. “Já 
ampliamos mais de 500 leitos com 
a estratégia nas estruturas existen-
tes e esse esforço com os hospi-
tais universitários da rede estadual 
e os três hospitais regionais de 
Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco 
Borba será fundamental no com-
bate da Covid-19”, complementou.

GOVERNADOR fez a entrega dos aparelhos em Maringá e anunciou que Umuarama e outros municípios 
estão na lista para receber

RODRIGO FELIX LEAL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0001087-43.2017.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 2.837,97
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): Marilene Radmann Gonçalves

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DEUMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

presente  o(a) requerido(a)  ,CITA Marilene Radmann Gonçalves, inscrito(a) no CPF/MF nº 008.383.009-01
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autosde  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0001087-43.2017.8.16.0173 - Projudi

 e requerido(a) , nos termosAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Marilene Radmann Gonçalves
da inicial a seguir transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: Por força do título desprovido de força executiva (Contrato de

Prestação de Serviços Educacionais), o requerido tornou-se devedor do requerente do valor total e
atualizado até 03/12/2016 de R$ 2.837,97. No entanto, até a presente data, o requerido não procurou cumprir
com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos todos os esforços da requerente em receber o seu crédito
amigavelmente. Requerimentos de praxe.

 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados,CITADO

tendo sido recebido no dia 06 de março de 2017, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu
ciente de que se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo
e dos honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for
tomada, manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o
feito como execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 06 de março de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Polícia Civil de Altônia descobre 
deposito com 1.3 ton de maconha

Investigadores de polí-
cia de Altônia descobri-
ram ontem (27) à tarde, 
um deposito onde estava 
armazenada quase uma 
tonelada e meia de 
maconha. A droga foi 
apreendida e um homem 
foi preso em flagrante, 
sendo acusado de trá-
fico de drogas.

De acordo com o 
delegado responsável 
pelos trabalhos em Altô-
nia, Reginaldo Caetano, 
logo no início da tarde, 
durante investigação a 
Polícia Civil, sob a coor-
denação, contando com 

apoio da Polícia Militar 
e da Guarda Municipal, 
apreendeu 1.360 quilos 
de maconha. O entor-
pecente estava escon-
dido em uma casa em 
construção, situada na 
rua Randolfo Costa, 
esquina com a r ua 
Daniel Simões dos San-
tos, no Jardim Veneza.

No local foi flagrado 
um homem de 33 anos 
de idade, que foi preso. 
No endereço também 
havia um veículo Ford 
Ecosport, de cor prata e 
placas ABL-4852.

D u r a n t e  u m a 

averiguação na numeração 
do chassi do veículo, foi 
descoberto que o mesmo 
havia sido tomado de 
assalto em Umuarama no 
dia 19 de março.

Quando os policiais 
chegaram ao local desco-
briram que a droga estava 
dividida em 55 fardos 
que pesavam entre 18 

e 26 quilos cada e sepa-
rada em 192 tabletes de 
cerca de um quilo cada.

Ainda de acordo com 
o delegado, a Polícia 
Civil dará sequência 
às investigações para 
materializar provas de 
que donos do imóvel 
possuem envolvimento 
no tráfico de drogas.

FARDOS de maconha estavam escondidos numa casa em construção no Jardim 
Veneza

DIVULGAÇÃO
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Bang bang
no porto

Uma confusão no iní-
cio da noite do domingo 
(26), em Porto São José, 
região de São Pedro do 
Paraná (155 quilômetros 
de Umuarama), terminou 
com um jovem de 24 
anos morto, um veículo 
depredado e incendiado 
e um policial militar 
preso. Segundo a Polí-
cia Civil, ele é o principal 
suspeito de ter matado 
o jovem a tiros.

Ainda conforme a 
polícia, testemunhas 
informaram que o homi-
cídio aconteceu após 
um desentendimento 
na rampa do rio. O poli-
cial militar de folga, de 
34 anos, teria sacado 
uma arma e atirado 
contra o jovem, que 

segundo testemunhas, 
trabalhava no local. A 
polícia apura como teria 
começado a confusão.

A vítima foi socor-
rida e levada ao Hos-
pital Municipal, mas 
morreu pouco depois. 
Pessoas que estavam 
no local se revoltaram 
com o fato, depredaram 
e atearam fogo no carro 
e barco do suspeito.

A Polícia Militar confir-
mou que o autor do tiro 
faz parte da corporação 
e disse que, após o fato, 
o homem precisou ser 
levado ao hospital, por-
que estava ferido, mas 
depois foi encaminhado 
à delegacia. Ele foi preso 
em flagrante e está à dis-
posição da Justiça.

Na tarde de 
ontem (27) 
investigadores 
da Polícia Civil 
de Umuarama 
apreenderam 
42 pinos de 
cocaína e 9 
pedras de 
crack com um 
adolescente no 
lago Tucuruvi. 
Uma determi-
nada área do 
logradouro é 

conhecida como ponto de vendas de drogas e por isso uma equipe fez 
um acompanhamento da movimentação no local até avistar o suspeito 
de 17 anos, que já tem várias passagens, inclusive tentando arremessar 
drogas para dentro da cadeia. Assim que foi abordado e revistado, os 
policias encontraram a droga.o garoto foi conduzido á delegacia.

Base no forno
Depois de descobrir que não 
reinventaria a roda da política 
no Congresso, o presidente 
Jair Bolsonaro começou a 
ouvir dos partidos do Centrão 
a demanda pelo apoio à sua 
governabilidade. PSD, de 
Gilberto Kassab, pode herdar 
o Ministério da Agricultura. O 
Republicanos deve ficar com 
todo o segundo escalão da 
Saúde. A bancada da bala deve 
ser atendida na recriação do 
Ministério da Segurança Pública, 
e já tem um nome, o ex-deputado 
federal Alberto Fraga, do DEM - 
partido do presidente da Casa, 
Rodrigo Maia. Deputados do 
DEM, do MDB e do PSD já 
falam manso e pedem cautela 
sobre eventual processo de 
impeachment. É do jogo. 

E o meu?
A despeito da demanda do 
Republicanos, Valdemar Costa 
Neto, dono do PL, quer indicar o 
secretário nacional de Vigilância 
do Ministério da Saúde. 

Solidários
O Solidariedade, de Paulinho 
da Força Sindical, não foi 
esquecido. Também dialoga 
com o Palácio e quer seu naco. 

Calculadora
Bolsonaro pode chegar a 420 
dos 513 deputados na coalizão 
que planeja. A conferir. 

Mr. Moro
O ex-ministro Sergio Moro 
fica à toa se quiser, após a 
quarentena por opção. Ele 
tem convites para dar aulas 
nas Universidades de Harvard 
(Boston) e Columbia (Nova 
York). Moro não tem registro 
na OAB para advogar ou fazer 
pareceres encomendados.

Oi, chefe! 
O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro, viajava de 
carro para Belo Horizonte 
quando soube da convocação 
de Bolsonaro para aparecer 
na coletiva, no Palácio, sobre 
a saída de Sergio Moro. 

Apressou-se em telefonar para 
o chefe e dizer onde estava.

Comadres
A advogada Rosângela, esposa 
de Moro, continua amiga 
da primeira-dama Michelle 
Bolsonaro. E só. O casal 
ex-inquilino de Brasília não 
quer papo com Bolsonaro.

Fora do ar
Caiu no BB o diretor de Marketing, 
Alexandre Alves de Souza, 
pressionado internamente 
para ajudar emissoras pró-
Governo, contam fontes.

Made in China
Os médicos de Brasília, das 
redes pública e particular, estão 
enfurecidos com os kits chineses 
de testes para covid-19. Fato 
é que alguns óbitos no HRAN, 
unidade pública da capital, 
tiveram laudo confirmado para 
contaminação do coronarívus 
em pacientes que testaram duas 
vezes negativos. 

Sem selo
Questionado pela Coluna, o 
Sindicato dos Médicos do DF 
afirma que “é uma situação que 
merece atenção redobrada”. 
Completa que infectologistas 
têm revelado “preocupação 
com a qualidade dos testes que 
estão sendo oferecidos no 
mercado” E que os kits não 
passaram por testagem prévia 
em laboratórios como Inmetro 
e Lacen (DF).

Boa iniciativa
A Prefeitura de Porto Alegre vai 
ganhar um hospital definitivo, 
com 60 leitos, bancado por 
Ipiranga, Gerdau, Hospital 
Moinhos de Vento e Grupo 
Zaffari. Será um centro de 
tratamento de combate ao novo 
coronavírus. Investimento de 
R$ 10,4 milhões.
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Numa reunião ontem (27) pela 
manhã, entre representantes da 
Sanepar e vereadores na Câmara 
de Umuarama, foram tratados os 
detalhes a respeito da renovação 
do contrato entre a Prefeitura do 
Município e a empresa concessio-
nária. O resultado foi a aprova-
ção do projeto que prevê a reno-
vação, nas comissões. O texto 
seguirá para votação no plenário. 
O período de vigência do contrato 
por 30 anos passou pelos parla-
mentares, mas a renovação por 
mais 30 anos não foi aceita.

O texto original era de autoria do 
Poder Executivo Municipal e previa, 
entre outros, a gestão associada do 
sistema de esgoto e abastecimento, 
além do planejamento e regulação. 

Produtores querem que Sanepar pague 
pelos serviços ambientais

Em tempo, ontem (27) à tarde, 
um documento foi enviado à pre-
sidência da Câmara, que por sua 
vez, o repassou à Comissão de 
Educação, Cultura Bem-Estar 
Social e Ecologia, para análise. 
O texto de Odair Ferreira Fedre, 
presidente da Associação de 
Desenvolvimento Comunitário da 
Estrada Jurupoca, sugere a ela-
boração de uma emenda modi-
ficativa. Segundo o presidente, 
decretos municipais instituíram a 
Área de Proteção Ambiental (APA), 
“limitando os proprietários rurais 
daquela região, no uso, gozo e 
fruição de seus imóveis”. Como 
consequência, houve uma dimi-
nuição considerável nos valores 
e no interesse da produção rural. 
Em contrapar tida, o setor imobi-
liário percebeu opor tunidade de 
ocupação urbana na região que 
deveria ser protegida por se tratar 
do único manancial de abasteci-
mento, ameaçando seriamente o 
fornecimento de água potável.

HOMEM NO CAMPO
O presidente lembra que na ten-

tativa de frear o avanço imobiliá-
rio na Área de Proteção Ambiental 
(APA), foi promulgada a lei que 
dispunha sobre a criação do pro-
grama conservador dos manan-
ciais da área de proteção ambien-
tal do Rio Piava, que autoriza o 
poder executivo a efetuar paga-
mentos por serviços ambientais 
aos proprietários rurais da área de 
proteção ambiental do Rio Piava.

“A lógica da lei está em quanto 
mais o produtor rural preser var 
mais será remunerado, desta 

forma desaquece a especula-
ção imobiliária e fixa o homem 
no campo, protegendo o único 
manancial de abastecimento, 
pois o produtor terá interesse 
em manter e preser var sua pro-
priedade. A Sanepar, que faz a 
captação da água desde 1975, 
por via de consequência fará a 
captação de uma água de melhor 
qualidade, deste modo tratando 
uma água com menor custo, 
podendo aumentar ainda mais 
seus resultados econômicos. 

Deste modo, é justo que a Sane-
par seja a contribuidora dos 
recursos financeiros para a rea-
lização dos pagamentos de ser-
viços ambientais aos produtores 
que até hoje cuidam daquele 
manancial”. Encerra.

A solicitação será analisada pela 
comissão na Câmara e poderá ser 
apresentada em plenário na mesma 
data em que o projeto de Lei que 
trata da renovação do contrato entre 
Sanepar e Prefeitura de Umuarama 
venha a ser colocado em pauta.

O impasse entre a bancada de opo-
sição e a Prefeitura, foi o período 
de vigência do contrato, cujo texto 
apontava ser de 30 anos renováveis 
por mais 30. Na Câmara, os verea-
dores elaboraram uma emenda ao 
texto e removeram a autoriza-
ção para prorrogação. Ou seja, 
agora o projeto – que provavel-
mente será aprovado – prevê a 
renovação do contrato por 30 
anos e quando este prazo acabar 
não haverá prorrogação, sendo 
necessário um novo trâmite.

Representares da Sanepar em 
Umuarama afirmaram que a reti-
rada da possibilidade da prorro-
gação não foi uma derrota para 
empresa. “Como lá atrás esses 
contratos abrangiam poucas 

questões de meta, principalmente 
no que se refere ao sistema de 
esgotamento sanitário, ficou um 
contrato com poucos investimen-
tos previstos em esgoto, por isso 
a necessidade do município em 
fazer repactuação desses con-
tratos”, explicou o gerente regio-
nal da empresa, Carlos Henrique 
Gonçalves. A emenda que retirou 
a possibilidade de renovação por 
mais 30 anos a par tir da assina-
tura do novo contrato foi proposta 
pela comissão de Economia, Finan-
ças e Fiscalização. Ela foi aprovada 
pelos membros e seguiu para a 
comissão de Educação, Cultura, 
Bem-Estar Social e Ecologia, assim 
como para a de Serviços e Obras 
Públicas, que também aprovaram.

VEREADORES integrantes da Comissão de Educação, Cultura Bem-Estar Social e Ecologia e representantes da Sanepar em reunião na Câmara
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PRODUTORES da APA do Rio Piava sugerem elaboração de emenda modificativa ao projeto de renovação 
contratual com Sanepar

GOOGLE MAPS

Emenda descarta renovação por mais 30 anos com a Sanepar
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Agrinho e Programa 
Empreendedor Rural 
cancelados em 2020

A preocupação com as pessoas vem em primeiro lugar. 
Atendendo às recomendações dos órgãos oficiais de saúde 
o Sistema FAEP SENAR-PR decidiu que não será realizado 
este ano o programa Agrinho, que ocorre junto às turmas 
de educação infantil, do ensino fundamental e da educação 
especial em todo Paraná. Como as aulas estão suspensas 
por conta da necessidade de isolamento social, o Agrinho 
retorna em 2021 com a distribuição de novo material 
didático e cursos específicos voltados aos professores. 
Aliás, as capacitações do Agrinho no formato EaD 
(Educação a Distância) seguem à disposição dos docentes 
de todo Estado. Os cursos podem ser feitos por meio da 
plataforma virtual SENAR Digital (www.senarpr.org.br).

Também obedecendo às recomendações de combate 
à pandemia, o Sistema FAEP/SENAR-PR, a Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do 
Paraná (Fetaep) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) decidiram cancelar 
este ano o Programa Empreendedor Rural (PER), que 
desde 2003 vem estimulando o empreendedorismo rural, 
premiando os melhores projetos em todo Paraná.

Em 2021 o PER será retomado com uma nova proposta 
de trabalho mais moderna e ligada à gestão, visando os 
resultados dentro da porteira. Até lá a gente se resguarda, 
toma um chá e nos preparamos para a próxima colheita.

sistemafaep.org.br

Mais duas pessoas testam positivo 
para coronavírus em Umuarama

Mais dois casos de 
Covid-19 foram confir-
mados em Umuarama 
na tarde desta segunda-
-feira (27) pela Secretaria 
Municipal da Saúde. Os 
pacientes são um casal 
de idosos – a mulher com 
72 anos e o homem com 
84 anos. Ele está hospi-
talizado em enfermaria, 
com sintomas gripais, e 
ela permanece isolada 
em sua residência. Por 
enquanto não foi possí-
vel identificar como eles 
foram infectados pelo 
coronavírus. Familiares 
que tiveram contato com 
eles estão em isolamento 

O Centro de Opera-
ções de Enfrentamento 
ao Coronavírus (COE) 
reun iu  ontem (27) , 
representantes de orga-
nizações religiosas de 
Umuarama para discu-
tir a possibilidade de 
missas e cultos aber-
tos ao público. A reu-
nião foi solicitada pela 
Secretaria de Saúde, 
após conversas entre 
o prefeito Celso Pozzo-
bom, padres e líderes 
religiosos, sobre pre-
venção e combate à 
epidemia em setores 
que envolvem concen-
trações públicas.

A s  d e c i s õ e s  n o 
enfrentamento à Covid-
19 são tomadas pelo 
Executivo com orienta-
ções técnicas e cientí-
ficas, ouvindo médicos, 

representantes dos 
hospitais e o Ministério 
Público, bem como as 
indicações do governo 
do Estado e do Minis-
tério da Saúde.

Ontem, manifesta-
ções dos religiosos, do 
MP, da 12ª Regional de 
Saúde e da Procurado-
ria-Geral do município, 
o COE reafirmou a indi-
cação de que as igrejas 
permaneçam transmi-
tindo suas atividades 
pela internet (online) 
e recebendo os fiéis 
individualmente.

O prefeito Celso Poz-
zobom lembra que o 
município tem seguido 
as orientações da OMS, 
do Ministério da Saúde e 
do governo do Estado e, 
que a questão dos cultos 
ainda está aberta.

domiciliar, sob monito-
ramento da Secretaria 
de Saúde.

Com mais  esses 
casos, a cidade passa 
a registrar seis pacien-
tes positivos para a 
doença – três pessoas 
foram curadas, uma 
mulher está internada 
em UTI, um homem em 
enfermaria e a esposa 
em isolamento domici-
liar. Conforme o último 
boletim, Umuarama tem 
ainda 73 pessoas iso-
ladas em casa e dois 
internados em enfer-
maria hospitalar com 
suspeita de Covid-19, 

de um total de 282 
not i f icações; outros 

201 casos suspeitos 
já foram descar tados.

Cultos devem continuar
suspensos em Umuarama
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Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá em 
frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações! 
Você poderia praticar um esporte de resistência para 
alcançar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia 
gradualmente.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Você será capaz de aliviar o ambiente sem se 
deixar desanimar por outras pessoas. Você está 
começando a sentir os resultados dos esforços que 
tem feito ultimamente. Descanse e dê uma folga 
para seu corpo.

Você deveria seguir a sua intuição e não questionar 
tudo sempre. Dê-se pausas durante o dia. Você pre-
cisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso.

Você estará muito seguro de si hoje, até demais, e isso 
pode levar a algumas discussões. Você precisa mover 
seu corpo, a necessidade está ficando mais forte e você 
não pode ficar parado! Canalize esta energia fazendo 
algum exercício - o que também corrigirá o seu apetite.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a 
sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas 
atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá em 
frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações! 
Você poderia praticar um esporte de resistência para 
alcançar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia 
gradualmente.

Você está no centro do palco e não terá problemas 
para persuadir os outros a trabalharem com você. 
Evite discussões tempestuosas, que sugam sua 
energia. Você vai ganhar, não duvide.

Você está decidido a se reconciliar com todo mundo. 
Estar em agradável companhia irá permitir que você 
floresça. Tome precauções antes de mergulhar de 
cabeça em qualquer atividade física ou você vai se 
machucar antes mesmo de começar.

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar 
decisões precipitadas. Seja objetivo em suas esco-
lhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre 
por alguns dias para diminuir a tensão psicológica. 
Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

Tente não negligenciar a papelada se você quiser 
evitar complicações inúteis e dispendiosas. Porém, 
seria bom ser mais cuidadoso com a sua dieta. Isso 
só contribuiria para o seu bem-estar.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que 
o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. 
Você está saudável, terá reflexos melhores e se 
sentirá mais leve.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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de luas da
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fora do

povoado;
igrejinha
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à idade

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

(?)
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brasileiro

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Falta de 
(?): marca
do pregui-
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Arisco;
descon-

fiado

Apelido
carinhoso 

de
"Luciana"

Cometer
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engano
Despertar

(o dia)

Execu-
tando 

(programa)

Área de
lazer do
banhista
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letra
grega
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a pó 

Peça que
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sob a saia

Causar
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(Med.)

Adere 

Enrai-
vecer; 

enfurecer 

(?) qual:
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curta

Fruto da
pereira
Ceder;
doar

Lealdade
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"voo"
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do café
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A que não
tem má-fé

Quarto, 
em inglês

Ligação
entre a

raiz e as
folhas

Espécie
de cais

Segunda
vogal

Ary Toledo,
humorista
Oposto de
"singular"

101, em
romanos
Gostar 

muitíssimo

Sílaba de
"longo"

Gemidos
de dor

Área de
trabalho
Ditongo
(abrev.)

Meu, em
espanhol
Camarei-
ra (bras.)

2/mi. 4/room. 5/errar — orada. 7/arredio.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
VALMIRA COSTA PUGAS iniciou a semana com vivas e parabéns, dos amigos 
e família. Desde ontem (27) ela agradece e comemora mais uma ano de vida. 

Da coluna: tintim!

LIVE
A psicóloga Débora Furlan estreia on line em parce-
ria com a Aciu, nesta terça ( às 8h), com a palestra  
Inteligência Emocional com Estrategia de Vendas e 

Liderança. No You Tube, link Aciu Umuarama. 

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna -,  

Zilma Araújo, Aline da Silva Ga-
lharini, Wanderley Stevanelli e 

Ivo Edson Bernadelli. Da coluna: 
felicidades.

 “Para se tornar 
um grande líder, 
você tem que 

fazer as pessoas 
quererem seguir 
você, e ninguém 

quer seguir 
alguém que 

não faz ideia de 
onde está indo.” 
 (Joe Namath) 

jogador de fute-
bol americano.

LUCI LEMES
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QUEBRA
Influenciadora fitness com mais de 4 milhões de 
seguidores no Instagram, Gabriela Pugliesi per-
deu pelo menos dois patrocinadores depois da 
repercussão negativa do vídeo em que aparece 
confraternizando  (em festa!)com amigas suas 
redes sociais   Marca de comidas saudáveis que 
entrega para todo o país e tem forte clientela 
no Rio, a Liv Up  usou suas redes sociais para 
declarar a suspensão do contrato com Gabriela 
Pugliesi. “A Liv Up tem seguido, desde o início, 
todas as recomendações e cuidados da OMS em 
relação à COVID-19. Não incentivamos atitu-
des que possam colocar a saúde de qualquer 

pessoa em risco, assim, estamos suspendendo 
todas as ações que tínhamos programadas com 
a influenciadora e adiantamos que esse é nosso 

posicionamento em qualquer outra situação 
similar”. A Baw Clothing, loja de roupas onli-
ne, fez anúncio : “Não temos como controlar 
as atitudes de todos os parceiros da marca ( 
no caso Gabriela Pugliesi) . Temos responsa-
bilidade junto aqueles que divulgam a Baw. 

Sendo assim, também não apoiamos a atitude 
da Gabi e estamos suspendendo a parceria”, 

posicionou-se a grife.

Porta-Retrato
O casal Irineia Baretta e Júlio César é o destaque do nosso porta-retrato 

de hoje, neste mês em que eles comemoram Bodas de Chocolate. Da 
coluna, parabéns!

Despertando para amar 
Por que despertar? Porque estamos adormecidos. Queremos amar e 

sermos amados, mas não sabemos como. A mente está dominada por 
sentimentos e pensamentos que desqualificam. Que diz que não me-
rece. Que você é só. Abandonado. Feio. Insuficiente. Pobre. Duro. Ou 

mole de mais. Tem medo de perder sua liberdade. Medo de ser engolido 
pelo outro. Ou medo do abandono. E esse sonho começou na infância. 
Quando você viveu de corpo e alma a relação do seu pai com sua mãe, 
sem nem mesmo saber disso. Viveu todas as dores, mentiras, traições. 

Manipulações, competições, violências, segredos. Encontros e desencon-
tros. E eles viveram isso porque também houveram dores no passado dos 

avós. Seus ancestrais não aprenderam a construir uma relação afetiva 
onde o Amor pudesse superar as dores. Transcendê-las. Mas você pode 
fazer isso. Você pode despertar. Deixando as histórias dos pais, avós e 
antepassados, para o passado. Desvinculando-se dos padrões herdados 

inconscientemente, que te empurram para o confronto ou a desconfiança 
em relação ao outro. Abrindo-se então, corajosamente, para a aventura 
do Amor, que é imprevisível e até assustador, porém, arrebatador e, no 

fundo, o que todo ser humano quer.  

(*) Alex Possato / terapeuta e professor de constelação familiar sistêmica.
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COBALT 1.4 LTZ ....................................................13/14 ...................PRATA .............................COMPLETO ..................................................R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .........................17/17 ...................VERMELHO ...................COMPLETO, AUT, COURO, TS ...............R$ 79.900,00
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$ 83.900,00
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$ 59.900,00
ONIX 1.4 ACT  .......................................................16/17 ...................PRETO ............................COMPLETO ..................................................R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ..........................................................16/16 ...................BRANCO ........................COMPLETO ..................................................R$ 41.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT ...................................................18/19 ...................PRATA .............................COMPLETO, AUT, COURO ......................R$ 57.900,00
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$ 48.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ....................................................17/18 ...................PRATA .............................COMPLETO ..................................................R$ 48.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .............................................16/17 ...................VERMELHO ...................COMPLETO, AUT .......................................R$ 47.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ............................................17/18 ...................BRANCO ........................COMPLETO, AUT .......................................R$ 89.900,00
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$ 119.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................15/15 ...................PRATA .............................COMPLETO, AUT, TS .................................R$ 59.900.00
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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

Para os profissionais que buscam se destacar 
no mercado de trabalho, a pós-graduação é um 
excelente caminho. E neste ano, a Unipar está 

ofertando mais de cem cursos de especialização, 
distribuídos em todas as áreas do conhecimento. 

Em Umuarama, chama atenção dos profissionais a 
pós em Vigilância Sanitária e Saúde Única. 
Direcionado aos graduados em Medicina 

Veterinária e áreas afins, o curso busca suprir a 
demanda por profissionais no setor de Vigilância 
Sanitária, proporcionando conhecimento técnico 

específico para uma ampla, multidisciplinar e 
multiprofissional atuação.

Para alcançar os objetivos propostos, a 
coordenação do curso planejou e elaborou um 

projeto pedagógico voltado para atender as 
exigências do MEC e as perspectivas dos pós-

graduandos. Entre as disciplinas a serem estudadas 
estão: Controle de qualidade na produção de 

alimentos, Ética na vigilância sanitária, Gestão de 
pessoas no cenário contemporâneo e Inspeção de 

produtos de origem animal.
Outro fator que chama atenção na especialização 

é o seu corpo docente, composto por 
especialistas, mestres e doutores com excelente 

nível de conhecimento. As aulas serão ministradas 
em regime quinzenal.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Vigilância 
Sanitária e Saúde Única 

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   

Fiscalização

A Guarda Municipal, PM, 
equipes de fiscalização do 
Código de Postura e da Vigi-
lância Sanitária tem realizado 
fiscalização em diversos esta-
belecimentos comerciais. No 
últ imo sábado (25), foram 
atendidas denúncias de um 
açougue da Rua Marialva que 
estaria descumprindo a deter-
minação do uso de máscara 
pelos funcionários e clientes. 
Outras denúncias recebidas 
foram de um bar na avenida 
Londrina com aglomeração, 
velório em um memorial local 
com grande número de pessoas 
presentes, jogos de futebol 
em chácaras do Recanto Lago 
Azul, nos fundos do Jardim São 
Cristóvão, e também em uma 
chácara próximo ao tradicional 
pesqueiro da cidade. Todas as 
situações foram repassadas à 
Vigilância Sanitária, para as 
providências.

À noite, a força tarefa fiscali-
zou diversos estabelecimentos. 
Alguns permaneciam aber tos 
após as 22h, horário limite 
para atendimento ao público 
conforme o decreto municipal 
082/2020 e outros complemen-
tares. Não houve autuações, 
mas os empresários foram 
orientados e se comprometeram 
a seguir as normas definidas 
pelo município.

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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Lares de idosos desinfetados 
pela Sanepar em Umuarama
Quatro instituições que cuidam de 

idosos em Umuarama passaram por 
limpeza e desinfeção para ajudar no 
combate ao novo coronavírus (Covid-
19). Os trabalhos foram realizados 
pela Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar), no último sábado 
(25). Entre as instituições atendidas 
estão a Pousada Renascer, Pousada 
Luz e Vida, Pousada Vida Nova e Lar 
São Vicente de Paulo. A ação foi ini-
ciada tão logo terminaram os mes-
mos procedimentos nas imediações 
dos hospitais do município.

O gerente geral da Sanepar para 
a região Noroeste, Sergio Por tela, 
destacou a parceria entre a Sanepar 
e os órgãos do Governo do Estado 
e ressaltou a importância deste tra-
balho nas instituições que cuidam 

dos idosos. “Nestes 
locais estão aque-
les que compõem 
o maior grupo de 
risco da pandemia. 
O trabalho das nos-
sas equipes propi-
cia uma segurança 
a mais para evitar 
que o coronavírus 
chegue até essas 
pessoas”, disse Portela.

Zélia Serraldo é coordenadora do 
Lar São Vicente de Paulo, que possui 
atualmente 70 internos e 40 funcio-
nários. Ela conta que desde o dia 12 
de março a instituição tem adotado 
diversas ações de isolamento, como 
suspensão de visitas e intensifica-
ção dos processos de desinfecção. 

“A ação realizada pela Sanepar aju-
dou muito para garantir que a gente 
continue com um ambiente seguro 
e longe do coronavírus. Ela soma 
com as várias medidas que estamos 
desenvolvendo na instituição, além 
de reforçar a percepção dos nossos 
internos sobre a gravidade da pande-
mia”, enfatiza Zélia.

SANEPAR realizou a desinfecção em 4 instituições de Umuarama

ASSESSORIA

CORONAVIRUS.PR.GOV.BR

A MÁSCARA É DE
USO INDIVIDUAL,

NÃO COMPARTILHE
EM HIPÓTESE ALGUMA.

MÁSCARAS DE TECIDO PODEM SER 
LAVADAS E REUTILIZADAS. 
VEJA COMO:
• L• Lave com água e sabão, em separado 
de outras roupas. Deixe de molho por 20 
ou 30 minutos em uma solução de 1 litro 
de água e 2 colheres de água sanitária 
ou outro desinfetante equivalente.

• En• Enxágue bem. Depois de seca, passe 
com ferro quente e guarde em um 
recipiente fechado.

TROQUE SUA MÁSCARA
A CADA 3 HORAS,
OU ANTES, SE ELA

FICAR ÚMIDA.
POR ISSO, TENHA SEMPRE
MÁSCARAS DE RESERVA.

A MÁSCARA SÓ É EFICAZ
QUANDO ASSOCIADA
A OUTRAS MEDIDAS

DE PREVENÇÃO, COMO
LAVAR FREQUENTEMENTE

AS MÃOS E MANTER
DIDISTANCIAMENTO SOCIAL

MÍNIMO DE 2 METROS. 

Só mexa na máscara
com as mãos higienizadas

Coloque e retire
a máscara sempre

segurando nas alças

Após colocada,
não toque a frente
da máscara, nem
a remova ao falar

A máscara deve cobrir
nariz e queixo e ficar
muito bem ajustada
ao rosto, sem folgas

NÃO SE EXPONHA
AO CORONAVÍRUS.
USE MÁSCARA.

O USO DA MÁSCARA É UMA DAS FORMAS MAIS 

EFICIENTES PARA PROTEGER VOCÊ DO 

CORONAVÍRUS. A COVID-19 PODE AFETAR O 

SISTEMA RESPIRATÓRIO DE FORMA GRAVE E ATÉ 

LEVAR À MORTE. POR ISSO, USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE SAIR DE CASA. MAS PARA QUE A PROTEÇÃO 

SEJA EFICAZ, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES:
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