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Uma mulher de 61 anos não resistiu às complicações decorrentes da covid-19 e é a pri-
meira vítima da doença em Umuarama. Autoridades da Saúde municipal lamentaram a 

morte e pediram para que a população reflita sobre as medidas de prevenção. A confirma-
ção chega quando a cidade registra 290 notificações, com seis confirmados e 78 suspei-
tos de infecção. Desses, 76 estão em isolamento domiciliar e dois pacientes internados 

em enfermaria. Dos casos positivos, três pessoas estão recuperadas, uma segue em 
isolamento e um paciente está internado em enfermaria. l Pág. 5

Atualização do rebanho
A Campanha de Atualização de Rebanhos, que substitui 

a vacinação contra a febre aftosa no Paraná, começa 
amanhã e se estende por sete meses. Normalmente, 
a campanha teria duas etapas, uma em maio e outra 

em novembro, mas foi alterada devido à pandemia do 
coronavírus, que mudou também a forma de atendimento 

da Adapar, a fim de evitar aglomerações. l Pág. 4
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Orçamento de Guerra
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
ontem (29), que os deputados devem votar, de hoje até 
segunda-feira, os dois turnos da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra. A proposta já 
foi aprovada pela Câmara, mas foi alterada ao receber o aval 
dos senadores, no dia 17, e, por isso, voltou para sua Casa de 
origem para ser novamente votada em dois turnos, com o aval 
de três quintos dos deputados (308). Depois, ela é promulgada 
em sessão do Congresso Nacional, não sendo necessária a 
sanção pelo presidente Jair Bolsonaro.

CPI da JMK
O projeto de resolução que engloba o relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os 
contratos administrativos entre o Governo do Estado e a 
empresa JMK, responsável pela gestão de manutenção dos 
veículos do Executivo, foi aprovado com 45 votos favoráveis 
e uma abstenção na sessão plenária da Alep. A CPI foi 
instalada em junho de 2019. Em seis meses de trabalho, 
realizou 46 oitivas, aprovou 33 quebras de sigilos e expediu 
202 ofícios, que resultaram em mais de 200 mil páginas de 
documentos coletados.

Nomeação suspensa
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a 
diretoria-geral da Polícia Federal. A decisão é liminar – ou seja, 
provisória – e foi tomada em ação movida pelo PDT. “Defiro 
a medida liminar para suspender a eficácia do Decreto de 27 
de abril, no que se refere à nomeação e posse de Alexandre 
Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia 
Federal”, escreveu Moraes no despacho. Ramagem, que é 
amigo da família Bolsonaro, foi escolhido pelo presidente da 
República para chefiar a PF, em substituição a Maurício Valeixo. 
A demissão de Valeixo por Bolsonaro levou à saída do então 
ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou o presidente de 
tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Contato pessoal
Na decisão, Moraes citou as 
alegações de Moro, e afirmou 
que pode ter ocorrido desvio 
de finalidade na escolha de 
Ramagem, “em inobservância 
aos princípios constitucionais 
da impessoalidade, da 
moralidade e do interesse 
público”. Moraes ressaltou as 
afirmações do ex-ministro da 
Justiça que dão conta de que 
Bolsonaro queria “ter uma 
pessoa do contato pessoal 
dele” no comando da PF, 
“que pudesse ligar, colher 
informações, colher relatórios 
de inteligência”.

Proximidade
A proximidade de Ramagem 
da família Bolsonaro vinha 
causando contestações à 
escolha dele para chefiar 
a PF, para qual entrou 
em 2005. A relação 
com o presidente e os 
filhos dele começou nas 
eleições de 2018, quando 
Ramagem chefiou a equipe 
de segurança do então 
candidato Bolsonaro. No 
réveillon de 2019, Ramagem 
foi fotografado em festa ao 
lado do filho do presidente Carlos 
Bolsonaro, que é vereador do 
município do Rio de Janeiro.
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Governo estaria negociando 
cargos com centrão por apoio

Antes mesmo da saída de Ser-
gio Moro do governo, o presidente 
Jair Bolsonaro já havia liberado 
assessores para negociarem com 
os partidos do chamado centrão. 
O objetivo era buscar apoio no 
Congresso para votar medidas de 
interesse do governo na agenda 
pós-pandemia.

A negociação ganhou outros 
contornos: o Planalto quer garan-
tir uma base de apoio no Con-
gresso contra um eventual pro-
cesso de impeachment baseado 
no inquérito aber to no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para apurar 
declarações de Moro.

O governo se prepara juridica-
mente desde o final de semana 
para o desdobramento do inquérito 
no STF que vai apurar a acusação 
de Moro de interferência política de 
Bolsonaro na Polícia Federal. O Pla-
nalto aguarda “mais munição” por 
parte de Moro, inclusive na CPI da 
FakeNews, caso ele seja chamado 
para falar. Por isso, para controlar 
o desgaste político no Congresso, 
com processos contra Bolsonaro, 
o governo precisa de apoio.

Um general teria avaliado ao 
blog temer que, se a situação se 
agravar, o governo Bolsonaro viva 
a mesma situação de Michel Temer 
após a denúncia de Joesley Batista: 
sobreviva politicamente mas com o 
governo inviabilizado em matérias 
econômicas e relevantes para o 
país. Mas, para sobreviver poli-
ticamente, Bolsonaro precisa de 
apoio. Por isso a necessidade de 
negociar com o centrão.

Os partidos do centrão, maior 
bloco da Câmara, têm conversado 
há semanas com ar ticuladores 
políticos do governo.

Regina Duarte
O Planalto também identificou nos últimos dias um novo alvo da ala ideológica 

nas redes sociais: a secretária de Cultura, Regina Duarte. A ala política do governo 
tenta afastar as especulações de que ela deixará o governo, mas se frustrou com as 
manifestações do presidente na última terça-feira (28). Ao ser questionado sobre a 
permanência de Regina no governo, Bolsonaro disse que só presidente e vice não 

podem ser trocados.

CARGOS E MINISTÉRIOS
Os interlocutores do presidente 

já prometeram cargos de segundo 
e terceiro escalão, mas ainda não 
entregaram. Com a saída de Moro, 
esses dirigentes partidários pres-
sionam agora também por minis-
térios. Para isso, o presidente pre-
cisará desalojar atuais ministros, 
além de comprar briga com sua 
base de apoiadores eleitoral.

Motivo: o presidente se elegeu 
com discurso de que não faria o 
“toma lá, dá cá”, que é a troca 
de cargos por apoio.

Mas é exatamente isso que 
estaria sendo negociado pelo Pla-
nalto com o centrão – inclusive, 
com o objetivo de esvaziar o poder 

de Rodrigo Maia, presidente da 
Câmara, que é visto como adversá-
rio pelo Planalto e tem como sus-
tentação o apoio desses partidos.

Entre os ministérios cobiça-
dos pelo centrão, estão a pasta 
da Agricultura (hoje com Tereza 
Cristina) e Ciência e Tecnologia 
(Marcos Pontes).

Também cobram o segundo e 
o terceiro escalão do ministério 
da Saúde. Quando ministro, Man-
detta chegou a aler tar nos basti-
dores aliados de Moro a respeito 
dessa movimentação dos par ti-
dos do centrão.

Moro, então ministro, avaliava 
que essa negociação era incompa-
tível com sua biografia.

OS partidos do centrão, maior bloco da Câmara, têm conversado há semanas com articuladores políticos 
do governo

DIVULGAÇÃO
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Uso obrigatório
O governador Ratinho Júnior 
sancionou a Lei 20.189/2020, 
que torna obrigatório o uso de 
máscara facial de proteção em 
ambientes coletivos públicos e 
privados no Paraná enquanto 
perdura a pandemia do 
coronavírus. A lei foi proposta 
pelos deputados Romanelli 
(PSB), Tercílio Turini (CDN) e 
Alexandre Curi (PSB) e assinada 
ainda por outros 20 deputados.

Salvar vidas
“Uma medida de 
prevenção para salvar 
vidas. Levantamentos e 
estudos realizados no 
mundo inteiro mostram que 
a utilização de máscaras 
reduz consideravelmente a 
disseminação do coronavírus. 
É mais uma medida para 
auxiliar no controle da 
pandemia que além de danos 
á saúde, está causando 
profundos estragos na 
economia e no sistema de 
saúde de diversos países”, 
afirma Romanelli.  

Contra a dengue
O Paraná registra mais de 
142 mil casos de dengue, o 
que motivou os deputados 
estaduais a aprovar projeto de 
lei que endurece as medidas de 
combate à doença. Entre outras 
medidas, a proposta prevê que 
proprietários de imóveis devem 
conservar quintais limpos, 
recolher qualquer objeto que 
possa acumular água e manter 
caixas-d’água vedadas.

Eleições municipais
O desembargador Tito Campos, 
presidente TRE-PR, afirmou 
que o calendário eleitoral 
deste ano está mantido. 
Sobre possível adiamento das 
eleições de outubro, Campos 
disse que o prazo para decidir 
o que será feito neste ano é o 
mês junho e que essa é uma 
decisão que depende das 
autoridades sanitárias.

Notícia boa
A taxa de pacientes 

recuperados do coronavírus 
no Paraná chegou a 67% (851 
pessoas) dos 1.271 casos 
registrados da doença, segundo 
boletim da Secretaria Estadual 
da Saúde. A Sesa modificou 
a forma de confirmação dos 
novos casos do coronavírus. 

Suspensão
A Câmara de Vereadores de 
Maringá aprovou a suspensão 
do pagamento do IPTU por seis 
meses por causa da pandemia 
do coronavírus. O projeto 
também prorroga o pagamento 
do ISS por três meses para 
autônomos e empresas 
inscritas no Simples Nacional.

Nova Embratur  
O senador Flávio Arns (Rede) 
destacou a aprovação da 
MP que extingue o Instituto 
Brasileiro de Turismo e 
cria a Agência Brasileira de 
Promoção Internacional do 
Turismo, a nova Embratur. “A 
Embratur será uma agência 
de serviço social autônomo. 
Concordo com a decisão de 
retirar a previsão de receita 
do Sistema S para a agência”.

Normalidade
“Hoje, a região da Amop é uma 
das mais prontas para voltar 
à normalidade. A política de 
reabertura do comércio leva em 
consideração a realidade de cada 
município”, disse Teixerinha.

Essencial
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto da bancada 
evangélica que proíbe o 
fechamento de igrejas e 
templos religiosos durante a 
pandemia do coronavírus. O 
texto “estabelece as igrejas 
e templos de qualquer culto 
como atividade essencial em 
períodos de calamidade pública 
do Paraná, sendo vedada a 
determinação de fechamento 
total de tais locais”. 
Atualmente, as igrejas estão 
proibidas de promoverem cultos 
e aglomerações de pessoas, 
podendo apenas realizar 
atendimentos individuais.

Atualização
do rebanho

A Campanha de Atualiza-
ção de Rebanhos, que substi-
tui a vacinação contra a febre 
aftosa no Paraná, começa 
nesta sexta-feira (1º de maio) e 
se estenderá por sete meses, 
até 30 de novembro. Normal-
mente, a campanha teria duas 
etapas, uma em maio e outra 
em novembro.

A alteração deve-se à 
pandemia do coronavírus, 
que mudou também a forma 
de atendimento da Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), a fim de 
evitar aglomerações. A Por-
taria número 078, de 27 de 
abril de 2020, estabelece 
o novo período de forma 
excepcional. O cadastro 
é obrigatório com vistas a 
garantir a rastreabilidade e 
a sanidade de todo o reba-
nho paranaense.

“A pandemia afeta 
diretamente a população, 
porque é uma situação de 
vida ou mor te, mas tam-
bém precisamos garantir a 
qualidade e a sanidade do 
rebanho paranaense, com 
vistas a conquistar o sta-
tus de livre da aftosa sem 
vacinação, durante reunião 
da Organização Mundial da 
Saúde Animal, que acon-
tece em maio do próximo 
ano, em Paris”, explica o 

Aftosa
O Paraná foi autorizado pelo governo federal a suspen-

der a vacinação contra a febre aftosa de bovinos e búfalos 
em outubro de 2019, após a comprovação da boa qualidade 
do sistema de vigilância em saúde animal. Em substituição 
às campanhas de vacinação, que ocorriam desde 1965, foi 
implantada a Campanha de Atualização de Rebanhos por 

meio da Portaria número 332/2019, da Adapar. A atualiza-
ção abrange todas as espécies de animais de produção, com 
penalidades previstas na legislação caso não seja feita, entre 

elas o pagamento de multa.

presidente da Adapar, Ota-
mir Cesar Martins.

Para o gerente de Saúde 
Animal da Adapar, Rafael 
Gonçalves Dias, a realiza-
ção da campanha em uma 
única etapa este ano, tem 
como objetivo a preservação 
da saúde dos servidores e 
dos produtores rurais frente 
à Covid-19. “A atualização 
do rebanho é necessária e 
devemos fazer com calma e 
com todos os cuidados pre-
conizados pelas autoridades 
de saúde pública”, afirmou.

ON-LINE
A atualização de rebanhos 

deve ser realizada preferen-
cialmente de forma on-line, 
por meio do site da Adapar. 
Nele, o produtor encontrará 
o banner Campanha de 
Atualização do Rebanho, 
que possibilita acesso ao 
sistema de comprovação.

O atendimento presen-
cial nas Unidades da Adapar 
e instituições autorizadas 
só será feito quando cum-
pridas as orientações das 
autoridades sanitárias de 
saúde pública. Após 31 de 
outubro, a Guia de Trânsito 
Animal (GTA) somente será 
emitida acompanhada da 
atualização de todas as 
espécies animais existentes 
na propriedade.
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Momento é de reforço nos cuidados 
após primeira morte por Covid-19

A confirmação da primeira morte 
em decorrência da Covid-19 em Umua-
rama chega num momento em que a 
cidade registra 290 notificações, com 
seis casos confirmados e 78 pes-
soas com suspeita de infecção pelo 
coronavírus. Destas, 76 estão em 
isolamento domiciliar e dois pacien-
tes internados em enfermaria.

Já entre os casos positivos, 
três pessoas estão recuperadas, 
uma segue em isolamento e um 
paciente está internado também 
em enfermaria – além da mulher de 
61 anos que não resistiu às com-
plicações decorrentes da Covid-19 
e faleceu. O prefeito Celso Pozzo-
bom lamentou a morte, manifes-
tou condolências aos familiares 
e disse que a população precisa 
refletir se as medidas de preven-
ção estão sendo observadas.

O momento é de muita tristeza, 
segundo ele, mas também de 
alerta. “Embora a senhora tenha 
possivelmente contraído a doença 
fora da cidade, nós temos circu-
lação do vírus em Umuarama. Já 
tivemos outros casos e pacien-
tes que testaram positivo para o 
coronavírus cer tamente tiveram 
contato com outras pessoas, fami-
liares e amigos, antes de desco-
brir a doença”, alertou. “Por isso, 
não podemos relaxar de forma 
alguma nos cuidados”, recomen-
dou Pozzobom.

Por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde e com orientações 
do Centro de Operações de Enfren-
tamento (COE), o prefeito reforça 
a importância de manter o isola-
mento social – em especial, idosos 
e pessoas com outros fatores de 
risco, como obesidade, diabetes, 
hipertensão arterial e histórico de 
problemas respiratórios – e das 

medidas de proteção, como uso de 
máscara, distanciamento em filas, 
convívio com outras pessoas e a 
higienização constante das mãos e 
superfícies de maior contato.

A orientação maior é evitar ao 
máximo sair de casa, não partici-
par de aglomerações e fazer tudo 
que for possível de forma online. 
“Quando precisar fazer compras, 
prefira opções de delivery (entrega 
domiciliar) e drive thru (retirada no 
local), inclusive se for consumir 
comidas prontas, como lanches, 
pizzas e porções. Quanto menor 
for a exposição a ambientes cole-
tivos, mais protegidos estaremos”, 
explica a secretária de Saúde e pre-
sidente do COE, Cecília Cividini.

O próprio governador do Paraná, 
Ratinho Junior, reafirmou esta 

semana, durante visita a Maringá, 
que o isolamento social é a medida 
mais efetiva na prevenção contra a 
propagação do coronavírus. “Não 
podemos abrir mão disso. É uma 
orientação do governo do Estado, 
mas também da consciência das 
pessoas. Não estamos vivendo um 
momento normal. É uma mudança 
de hábito, evitar sair de casa para 
o que não é necessário”, afirmou.

“Aqui em Umuarama estamos 
fazendo o possível para reduzir a 
curva de contágio, mas é preciso a 
colaboração de todos, principalmente 
porque as medidas individuais, o 
comportamento, os cuidados em 
casa, na rua e no ambiente de traba-
lho, tudo isso é que fará a diferença 
na contenção do vírus”, completou 
o prefeito Celso Pozzobom.

O projeto de revitalização de canteiros nas principais avenidas de Umuarama teve mais 
uma etapa iniciada nesta semana. A Prefeitura contratou uma empresa de Maringá, 
mediante licitação, para realizar o destocamento de raízes de árvores que foram suprimidas 
dos canteiros, com sistema de perfuração e equipamento hidráulico mecânico. O trabalho 
é coordenado pela Divisão de Meio Ambiente do município. A revitalização implica na 
remoção de algumas árvores e arbustos que estejam com a saúde comprometida, fora do 
alinhamento ou impedindo a visão dos motoristas. Parte dessa vegetação foi plantada por 
iniciativa de moradores das imediações sem qualquer critério de distanciamento ou escolha 
de espécie adequada à arborização urbana.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Casos de dengue aumentam e 
vigilância flagra vários focos
A dengue continua avançando em 

Umuarama, apesar dos esforços do 
município para eliminar criadouros 
e conscientizar a população. Ontem 
(quarta-feira, 29), uma equipe com-
posta por oito agentes de combate 
a endemias, apoiada por nove atira-
dores do Tiro de Guerra 05.012 e 
voluntários da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel) coletou 
15 sacos de materiais inservíveis e 
recipientes que podem acumulam 
água, em ruas da Zona VI próximo 
ao Centro da Juventude, UBS Bem-
-Estar e Hospital Cemil.

A vistoria foi realizada em 10 
quarteirões e chamou a atenção um 
quintal na Avenida Goiânia, entre as 
ruas Pinguim e Travessa Ingá, onde 
havia grande volume de lixo, móveis 
velhos – como sofá, guarda-roupas 
e colchão – e inúmeros recipientes. 
“Este é mais um exemplo do des-
caso com que parte da população 
trata o problema da dengue, apesar 
de já termos mais de 1.900 casos 
confirmados e muitos deles naquela 
região da cidade”, lamentou o pre-
feito Celso Pozzobom.

A diretora da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde Vigilância 
em Saúde, Maristela de Azevedo 
Ribeiro, disse que “por sor te não 
tivemos chuvas nos últimos dias, 
pois, com certeza, teríamos vários 
criadouros do mosquito transmis-
sor da dengue neste local”.

Já num prédio antigo da Rua Elói 
Batista Lopes, no Jardim Harmonia, 
uma grande quantidade de lixo foi 
encontrada em vistoria na última sex-
ta-feira, 24. “Ali o problema é mais 
sério. Com o apoio da Guarda Munici-
pal, os fiscais encontraram 16 focos 
com larvas do mosquito da dengue”, 
informou Maristela.

Aparentemente as instalações vem 
sendo usadas por pessoas em situa-
ção de rua e usuários de entorpecen-
tes, além do acúmulo de embalagens 

de bebidas, materiais recicláveis e 
todo tipo de resíduos. O proprietário 
atual foi notificado e tem sete dias de 
prazo para providenciar a limpeza e o 
isolamento da área, para que essas 
atividades sejam encerradas.

Conforme o último boletim da 
dengue, Umuarama tem hoje 1.932 

casos positivos e 3.890 suspeitas 
em investigação. Outros 2.656 exa-
mes realizados deram resultado 
negativo e o total de notificações 
(entre suspeitos, descartados e con-
firmados) chega a 8.478 registros, 
no período entre agosto de 2019 e 
esta quarta-feira, 28/04.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,07 - 0,53 3,30
IGP-M (FGV) 1,24 0,80 2,50 6,68
IGP-DI (FGV) 1,64 - 1,75 7,01

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/3 a 28/4 0,5000 0,2162 0,0000
1/4 a 1/5 0,5000 0,2162 0,0000
2/4 a 2/5 0,5000 0,2162 0,0000
3/4 a 3/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +5,5% 18,20 
Vale ON +4,8% 46,73 
Bradesco PN +3,4% 20,64 
Cogna ON +12,3% 5,59 
IRB Brasil ON +13,9% 10,25 
Sid. Nacional ON +15,6% 9,03

IBOVESPA: +2,29% 83.170 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0682 1,0681 1,0668
IGP-DI (FGV) 1,0640 1,0701 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,70
Libra est. 0,80
Euro 0,92
Peso arg. 66,75

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -2,9% 5,3540 5,3550 +3,1%
PTAX  (BC) -2,5% 5,4285 5,4291 +4,4%
PARALELO -3,0% 4,4000 5,5800 +3,1%
TURISMO -3,0% 4,4000 5,5600 +3,2%
EURO -2,4% 5,8910 5,8922 +2,9%

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 29/04

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 6,75
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1196,17 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/04

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 29/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,00 -0,5% 1,1%
SOJA Paranaguá 100,50 -1,0% 0,5%
MILHO Cascavel 41,00 -4,7% -15,5%

SOJA 831,75 5,75 -5,6%
FARELO 283,20 1,40 -12,3%
MILHO 304,50 1,75 -12,0%
TRIGO 519,50 -7,25 -9,1%

SOJA 88,88 -0,7% 3,8%
MILHO 38,27 0,0% -10,9%
TRIGO 59,38 0,0% 3,1%
BOI GORDO 181,56 0,0% -2,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/04 PR DIA 30d.

Em 29/04 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)

FORAM coletados 15 sacos de materiais e recipientes que acumulam água, perto do Centro da Juventude, 
UBS Bem-Estar e do Hospital Cemil
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Benção às
máscaras

Numa iniciativa da Cate-
dral de Umuarama, da 
Rádio Inconfidência e da 
Cáritas, com o apoio do 
Bispo Diocesano, Dom Frei 
João Mamede Filho, aconte-
ceu a benção às máscaras. 

A ação aconteceu 
durante a celebração da 
Missa em Ação de Graças, 
na manhã da última segun-
da-feira (27). A celebração 
foi destinada a todos os 
voluntários que trabalharam 
incansavelmente na produ-
ção de 12 mil máscaras e 
a missa também marcou o 
encerramento do projeto, 
que teve o objetivo de aju-
dar a comunidade a se pre-
venir contra o coronavírus.

Segundo o Padre Luiz 
César Bento, pároco da 
Catedral do Divino Espírito 
Santo de Umuarama, que 
também ajudou desenvolver 
esse trabalho, a experiência 
foi tirada de uma diocese do 
Paquistão. “Fazer máscaras 
e salvar vidas, foi a iniciativa 
da diocese do Paquistão”.

Ainda de acordo com o 
padre Bento, a Diocese já 
possui um projeto de costura 

industrial que está em anda-
mento e, numa parceria entre 
a Cáritas e a Rádio Inconfi-
dência, comandada pelo 
Padre Carlos, foram adqui-
ridos tecidos para a confec-
ção das máscaras.

“Através da dona Selma, 
monitora do projeto da 
Catedral do Divino Espírito 
Santo, junto com os funcio-
nários da Diocese, conseg-
tuimos cerca de 74 voluntá-
rios que costuraram estas 
12 mil máscaras”, conta.

Depois que as máscaras 
ficaram prontas, foi realizada 
a Missa de Ação de Graças. 
“Agradecemos a todos os 
voluntários que participa-
ram do programa e agora 
encaminharemos as másca-
ras às paróquias que farão 
a distribuição de maneira 
organizada às famílias de 
baixa renda”, explica o padre, 
ressaltando que, apesar de 
saber que estas máscaras 
não serem suficientes para 
proteger todas as famílias 
que necessitam, a distribui-
ção é um “sinal do gesto da 
prática e vivência, do amor de 
Deus e da caridade”.

AS 12 mil máscaras foram distribuídas para paróquias que vão repassá-las às 
famílias carentes

ASSESSORIA

Eleições 2020
A maioria da população é 
a favor do adiamento das 
eleições municipais de outubro 
para dezembro deste ano, 
por causa da pandemia do 
coronavírus, mostra sondagem 
nacional da Paraná Pesquisas 
encomendada pela Coluna. De 
acordo com o levantamento, 
55,6% dos entrevistados são 
a favor da mudança de mês, 
e 37,8% são contra - 6,6% 
não souberam responder. No 
recorte por regiões, o Sul lidera 
o índice a favor da alteração da 
data, com 60,3% a favor (32,9% 
contra), seguido de Sudeste 
(56,4% sim, e 38% contra), 
Nordeste (53,5% sim, e 39,7% 
contra) e Norte/Centro-Oeste 
(52,5%, e 38,7% contra). A 
Paraná ouviu 2.364 cidadãos, 
acima de 16 anos, em 205 
cidades de todos os Estados 
e DF, entre 25 a 27 de abril. A 
margem de erro é de 2%. Veja 
detalhes no site da Coluna. 

Facada em Jair
Novo personagem na 
investigação da PF sobre a 
facada em Jair Bolsonaro. 
Chamado de “Luciano 
Mergulhador”, ele teve 
contato com Adélio Bispo 
antes do atentado, e depôs 
em Florianópolis anteontem. 
Adélio teria citado contato com 
Jean Wyllys. 

Proteção
Os advogados de Luciano 
impetraram no Ministério 
dos Direitos Humanos 
requerimento para inclui-lo 
no programa de proteção à 
testemunha. E terá. 

Chamado
O senador Marcos do Val 
(Podemos-ES) apresentou 
requerimento para convidar 
o ex-deputado federal Jean 
Wyllys a voltar ao Brasil e 
depor no Senado.

Tá explicado
O festival de anúncios 
precipitados de autoridades 
sobre remédios milagrosos 
para cura contra coronavírus é 
resultado de fortes dosagens 

de lobby de diferentes 
laboratórios farmacêuticos 
com acessos ao presidente 
e ministros da Esplanada. 
Nenhum deles vingou ainda, 
mas é mostra o apetite por 
bilhões de reais em contratos. 

Caixa de entrada...
Em mensagem por e-mail 
a policiais e delegados, 
na terça-feira, o delegado 
Alexandre Ramagem espalhou 
um release com 9 parágrafos 
sobre seu currículo técnico, a 
fim de dissociar sua imagem 
à amizade com filhos do 
presidente Bolsonaro. Pelo 
visto, o e-mail não chegou aos 
ministros do STF. Ou o ministro 
Alexandre Moraes deu de 
ombros

... e Lixeira
A decisão do ministro Moraes 
de barrar a nomeação de 
Ramagem foi para lembrar 
que a Polícia Federal não 
é polícia presidencial. É 
Polícia Judiciária do Estado 
brasileiro, não de Governo. 
Independente do Palácio e 
independentemente de quem 
for o inquilino.   

Palco montado...
Há um lobby forte de 
senadores donos de hotéis 
e motéis no plenário na 
tentativa de aprovar um 
projeto de lei que derruba 
cobrança de direitos 
autorais de músicas nos 
estabelecimentos, pagos por 
lei ao Ecad. 

...e som na caixa
A turma do palco descobriu 
a tempo e faz pressão para 
derrubar o projeto. Os 
músicos Nasi, do Ira!, Jota 
Quest, Caetano Veloso e 
Roberto Frejat, entre outros, 
subiram o tom e mobilizam 
uma boa bancada para barrar 
a maracutaia. 
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PF apreende contrabando e 
mais de 3,5 ton de maconha

Agentes da Polícia Federal 
apreenderam na madrugada de 
ontem (quar ta-feira, 29), uma 
quantidade de maconha que 
entrava em território estadual 
por Icaraíma (68 quilômetros de 
Umuarama).

A apreensão aconteceu durante 
a Operação Horus, desencadeada 
em toda a faixa de fronteira.

Os  agen tes  r ea l i z a vam 
patrulhamento de rotina na 
região de Icaraíma, quando 
notaram uma movimentação 
suspeita de duas embarcações 
próximo da Ilha Grande, em 
direção do Por to Novo. Ao se 
aproximarem do local, viram 
que as embarcações esta -
vam car regadas de cigar ros 
paraguaios e a carga estava 
sendo transbordada para um 
caminhão e  um car ro .  No 

Resultado
De acordo com os agentes da 
PF, foram apreendidas 4 embar-
cações de ferro, 1 caminhão, 1 
carro, 3,5 toneladas de maco-
nha, 250 caixas de cigarros 
contrabandeados do Paraguai 
e duas espingardas, totalizando 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 2 milhões ao crime 
organizado da região. Além 
disso, foram presas 2 pes-
soas. Os detidos e os materiais 
apreendidos foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia 
Federal de Guaíra para os pro-
cedimentos. A Operação Hórus 
é integrada pela Polícia Federal, 
Cobra/BPFron/PMPR, Tigre/
PCPR, Bope/PMMS, Bope/COE/
PMPR, Força Nacional e pelo 
Exército Brasileiro, com apoio da 
Seopi – Secretaria de Operações 
Integradas/MJSP.

local foram apreendidas duas 
embarcações de fer ro,  um 
caminhão, um carro e cerca 
de 250 caixas de c igar ros 
paraguaios, duas espingardas 
– sendo uma encontrada aban-
donada na barranca do rio e a 
outra embaixo do colchão da 
casa usada para descanso dos 
contrabandistas. Além disso, 
foram presas duas pessoas.

ENTORPECENTES
Durante a ação, os policiais 

ouviram o barulho de duas 
embarcações no rio e saíram em 
perseguição, até que abordaram 
os barcos e detiveram um dos 

pilotos. Cada embarcação estava 
carregada com vários fardos de 
maconha, totalizando 3.529 qui-
los da droga. Conforme a Polí-
cia Federal de Guaíra, “essas 
apreensões demonstram que a 
mesma estrutura utilizada por 
contrabandistas de cigar ros 
também é utilizada para o trá-
fico internacional de entorpe-
centes, armas e munições, ou 
seja, a atuação dos cigarreiros 
não é ‘tão’ inocente quanto 
os contrabandistas costumam 
difundir, para justificar suas 
ações e devem ser reprimidas 
pelas forças policiais”.

DIVULGAÇÃO

Agentes da Polícia Federal, durante a Operação Horus, apreenderam na 
madrugada de ontem (29) uma carga de cigarros contrabandeados em 
Iporã. O carregamento vinha de Terra Roxa quando foi avistado pelos 
agentes e era transportado na carroceria de um caminhão Mercedes 1513, 
que foi abordado. O motorista foi preso em flagrante. Foram encontradas 
aproximadamente 450 caixas de cigarros paraguaios. A apreensão represen-
tou um prejuízo de aproximadamente R$ 1,25 milhão aos contrabandistas. 
O condutor que mora em Iporã revelou que receberia R$ 1 mil para levar o 
caminhão de Guaíra para Iporã.
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Sua visão realista é construída na confiança que vai 
motivar o seu grupo e você estará em boa compa-
nhia. Sua mente está girando em todas as direções, 
o que é desgastante. Faça uma coisa de cada vez e 
recarregue as baterias em ambientes calmos.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiência 
de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.

Seria uma boa ideia não confiar em certas pessoas, 
seja seletivo. As estrelas estão protegendo você de 
ser esmagado por fadiga e o vento está atrás de 
você. Continue seguindo, mas não coloque o pé no 
chão no momento errado!

Você vai estar completamente consumido pelos 
seus pensamentos e sonhos e estará totalmente 
inspirado para realizá-los. Você tem feito muitas coi-
sas, o cansaço pode pregar peças em você. Tire um 
tempo para ter um pouco de paz e tranquilidade para 
recarregar suas baterias.
Você não será capaz de evitar fazer perguntas, seja 
flexível e você pode começar a trabalhar para que 
seus planos se concretizem. Você se sente cansado 
porque não está se movendo o suficiente, você ficou 
preso dentro de casa por muito tempo.

Os passos que você tomou alcançam resultados 
hoje. É hora de formalizar as coisas! Você está de 
volta em sua melhor forma e será fácil abandonar 
um mau hábito.

As pessoas ao seu redor serão mais imprevisíveis 
do que o de costume. Certifique-se de estudar as 
propostas que lhe forem feitas com cuidado. Você 
está se sentindo muito bem, mas as coisas podem 
ficar ainda melhores se você manter uma dieta equi-
librada a longo prazo.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de abordar 
coisas que facilitarão o diálogo com as pessoas ao 
seu redor. Você vai se sentir mais dinâmico e com 
um grande desejo de liberdade. Dê-se essa liber-
dade e respire fundo.

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

O ambiente é descontraído e você está se voltando 
para novos prazeres sem perder a cabeça. Você 
se sente em forma para atacar o seu estilo de vida 
diário, mas você também deve pensar em reequi-
librar sua dieta.

Você vai ser capaz de melhorar sua situação. Sua 
visão será mais objetiva. Suas atividades elevadas 
serão úteis para drenar suas reservas. Certifique-
-se de cuidar de suas reservas para manter uma 
distância.

Você se sente mais confortável com você mesmo e está 
ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas 
seguirem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar 
frear a sua vitalidade. As pessoas estão pedindo muito de 
você, ou pelo menos é assim que você se sente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33
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Que vai a
muitas
festas

A do
Brasil 

é o café

(?) Valença,
cantor de
"Morena 

Tropicana"

Aliança 
Libertadora
Nacional
(sigla)

A medida
da xícara

pouco
cheia

Antes da
hora

prevista

Área de
circulação
do avião

Criada
na imagi-

nação

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Cupido
(Mit.

grega)

Conso-
antes de
"gota"

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

Indivíduo
que tem
título de
nobreza

500, em 
algaris-

mos
romanos

Oxigênio
(símbolo)

Sexta
nota na
escala

musical

Peças que
formam 

a corrente

Que cau-
sa prazer
aos sen-

tidos

Contente;
satisfeito

Estrutura
que sofre
a osteopo-

rose

Divisão do
alho (pl.)

Igreja
suntuosa

Reproduz
indivíduos

Delatar
(pop.)

A terra do
acarajé
(sigla)

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

zumbis

Casa (fig.)

Atua;
pratica 

Serviço
do correio
Ryan Gos-
ling, ator

Fale!

Proteção 
de janelas

Expulsar;
exilar 
Rogar

(a Deus)

Fedor
(bras.)
Bailado

folclórico

Os enormes
"foliões"
de Olinda
Talentoso

Carta do
baralho

Que nunca
foi usado

Cantil
rústico

Em lugar
posterior

Ente como
a Sininho
(Lit. inf.)
Piedade

"(?) Nova
Direção",
série de

2004 (TV)

3/aid. 4/dead — odre. 6/clamar. 7/fidalgo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Por um lado,to-
dos queremos ser 
felizes. Por outro 
lado, todos sa-
bemos as coisas 
que nos deixam 
felizes. Mas não 
fazemos essas 

coisas. Por quê? 
É simples. Somos 

ocupados de-
mais. Ocupados 
demais fazendo 
o quê? Ocupados 
demais tentando 

ser felizes.”   
(Matthew Kelly )

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Veruska Malhei-
ros Pfau, Sérgio Maslennikov, Leoni-
ce Batista Lozovoy, Mário Henrique 

Rodrigues Bassi, Pricila Benate Borges 
Dias, Margarida Maria Bezerra,  Gilber-
to Lopes  e Marcia Cristina de Souza. 

Da coluna: felicidades.

PORTRAIT
MARIANA CAPARROZ, Miss Umuarama 2020, reina no portrait da coluna neste 
finalzinho do mês de abril -, e aguarda com ansiedade a retomada dos eventos 

onde representará Umuarama no concurso Miss Paraná

ARQUIVO PESSOAL
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REPRISE
A partir da próxima terça-feira (5), às 22h45, a Band 
volta a reapresentar a primeira temporada de Master-
Chef Profissionais. A apresentadora Ana Paula Padrão 
e os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola 

Carosella retornam para matar as saudades dos fãs do 
talent show em tempo de isolamento social. O público 
poderá acompanhar novamente o desempenho de 14 

chefs profissionais que marcaram a história do progra-
ma, como a campeã Dayse Paparoto.

* * * 
 Os competidores têm perfis diferentes, mas a expe-
riência em restaurantes ou projetos gastronômicos 

é comum a todos eles. Ao longo de 10 episódios, os 
cozinheiros enfrentarão provas ainda mais difíceis e 
longas. Cada uma delas tem, em média, uma hora e 
meia, podendo chegar a até quatro horas. A versão 
brasileira de MasterChef Profissionais, formato da 
Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band 
com o Discovery Home & Health realizada pela En-

demol Shine Brasil. 

Recordando

DEUSI COSTA e GISELA TROVO recordam com alegria os bons 
momentos do ano passado na festa da  Câmara da Mulher Em-

preendedora, no Studio BRUM Arquitetura. Empresárias reunidas 
em prol da divulgação das suas empresas em confraternização  

que fez o maior sucesso

THIAGO CASONI

Atitudes para quando 
a vida fica difícil!

 Lembre-se de que é lidando com dificuldades que nos forta-
lecemos para cumprir nossos propósitos de vida. O segredo 
do sucesso não é viver sem dificuldades – mas superá-las.  

Não resista ao presente. É a resistência ao momento presente 
que causa sofrimento. A verdade é que o momento presente 
é exatamente como deve ser para cheguemos onde devemos 

chegar no futuro, pois as dificuldades nos forçam a reavaliar as 
coisas e a procurar novos caminhos. É impossível ter uma vida 
positiva tendo atitudes negativas. A negatividade limita ações 
e oportunidades. Elimine a negatividade agora limpando a sua 

energia e reprogramando a sua mente.  A raiva é um vene-
no. Perdoe e siga em frente – faça isso por você e não pelos 

outros. Assim como você nunca permitiria nem um pouquinho 
de veneno na sua comida, não permita que nem um pouquinho 

de raiva viva em seu coração.  Saiba que você é forte. Não 
permita que seus ferimentos temporários o enfraqueçam. Uma 
pessoa forte não é aquela que não chora – é aquela que chora 

por um momento e então levanta e segue em frente. 
(** Marcos Alexandre, constelador sistêmico)
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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

As tensões provocadas pelo coronavírus têm 
feito a sociedade lembrar da importância do 

profissional da saúde. Valorizá-los hoje – e sempre 
– passa a ser dever de todos. Afinal, são eles que 
atuam na linha de frente no combate à pandemia 
– e, como todos nós, correndo riscos. Num gesto 
de gratidão por todo este esforço diário, a Unipar 
doou para colaboradores da Secretaria Municipal 

de Saúde garrafas de água, para que cada um 
tenha a sua e, assim, evitar contágios. Foram 

distribuídas 300 garrafas coloridas, dessas que 
“estão na moda” e que seduzem pela beleza e 
delicadeza. Outra iniciativa partiu do curso de 
Design de Moda da Unipar, que confeccionou 
máscaras para doar ao Corpo de Bombeiros 

de Umuarama [e que foram usadas enquanto 
a corporação não recebeu as enviadas pelo 

Governo do Estado]. A solicitação do comandante 
Major Andrey Falkiner foi atendida prontamente. 
Um pequeno grupo de acadêmicos, coordenado 

pelo professor Zailton Cassita, tomando as 
devidas precauções, cortou e costurou as peças. 

Unipar doa garrafas para 
água e máscaras produzidas 

pelo curso de Moda

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SILVANA PEREIRA DE DEUS, ins-
crita sob nº CPF 919.606.739-
04, estabelecido na Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 3280, 
CEP 87503-030, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 29.735. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

Cida Borghetti  
com Covid-19
A ex-governadora do Paraná, Cida 
Borghetti foi diagnosticada com Covid-
19. O resultado positivo do exame foi 
confirmado ontem (quarta-feira, 29) 
pela assessoria dela. Por meio de nota, 
a ex-governadora informou que está 
assintomática e que cumprirá o período 
de isolamento recomendado em Curitiba. 
Silvio Barros ex-prefeito de Maringá e 
irmão de Ricardo Barros já havia ficado 
internado por causa da doença. 

Filha de Cida testa 
positivo
A deputada estadual Maria Victó-
ria, (filha de Cida) o marido Diego 
Campos e a filha de um ano testaram 
positivo para a Covid-19. A depu-
tada e a família haviam recebido do 
Laboratório Central do Estado (Lacen) 
nesta madrugada, o resultado nega-
tivo para o novo coronavírus. Porém, 
novos exames foram feitos em um 
laboratório particular de Curitiba por 
recomendação médica. Segundo a 
assessoria, todos estão sem sintomas 
e cumprirão o isolamento em casa.

Questionamento 
ao Lacen
O deputado Luiz Carlos Martins, amigo 
da família, levantou o questionamento 
sobre a segurança dos resultados dos 
exames de Covid-19. “Falei com a 
família da deputada Maria Victória. Fui 
informado que foi uma maratona con-
seguir realizar os exames. O resultado 
do Lacen foi negativo. Porém, como 
a filhinha do casal estava com febre e 
diarreia, novos exames foram feitos 
e o resultados foram positivos. O que 
questiono é que no exame do Lacen, 
foi utilizado cotonete na narina para 
recolher o material. Já no laboratório 
particular a coleta foi feita com uma 
haste longa até garganta e o resultado 
foi positivo. Por que está diferença”, 
questionou Martins.
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‘Relaxamento’ no cumprimento de 
medidas preocupa Ministério Público

O Brasil ultrapassou 5 mil 
mor tos pelo novo coronavírus 
(Covid-19) e o aceleramento 
preocupante da escala de contá-
gio acendeu o sinal de aler ta em 
estados e municípios. Em Umua-
rama, a pedido do Ministério 
Público, uma reunião foi realizada 
com as participações do prefeito 
Celso Pozzobom e do presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

No encontro que aconteceu na 
última terça-feira (28), o promotor 
Marcos Antônio de Souza expôs a 
preocupação com o cumprimento 
das medidas de prevenção delinea-
das nos decretos municipais edita-
dos nas últimas semanas.

Segundo ele, é perceptível um 
certo ‘relaxamento’, por parte de 
colaboradores do comércio e con-
sumidores em geral, em relação 
ao cumprimento das normas.

Para evitar que tal comporta-
mento resulte novamente no fecha-
mento dos estabelecimentos, ele 
solicitou o respaldo do Poder Exe-
cutivo e da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola.

“Estamos empenhados em 
reiterar todos os procedimentos 
junto ao empresariado e funcioná-
rios, no sentido de cumprir com 
rigor o que está estabelecido em 
lei. Nosso pessoal visitará as 
lojas e salientará a impor tância 
disso para a normalidade das ati-
vidades”, ressalta o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

“Contamos, mais do que nunca, 
com a efetiva colaboração de todos 
os envolvidos”, complementa.

Da mesma forma, o prefeito 
Celso Pozzobom reforça que o com-
prometimento é fundamental para 
que a atividade comercial prossiga 
nos moldes atuais.

Cabe aos empresários, na visão 
do Ministério Público, cobrar dos 
colaboradores, que por sua vez não 
devem abrir concessões aos consu-
midores no tocante a regras como 

o uso obrigatório de máscara, uso 
de álcool gel, distanciamento ade-
quado e outros aspectos, contem-
plados nos decretos municipais 
082/2020 e 094/2020.

EMPRESAS seguem diretrizes da OMS, mas MP viu nas pessoas, um ‘relaxamento’ ao cumprimento 
das normas

ALEX MIRANDA
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