
,14/05/2020
Edição 2542 - Ano VIII

UMUARAMA

Rodrigo Maia diz que 
não tem prazo para 
analisar impeachment 
de Bolsonaro 

PÁGINA

03
PÁGINA

04
PÁGINA

07
Sispumu promete 
questionar na Justiça 
aprovação de projeto 
de lei na Câmara 

Perseguição na rodovia 
PR-323 termina com 
apreensão de drogas e 
casal preso 

Sanepar mantém plano de 
investimento de R$ 1,3 bi
A crise não alterou a programação da Sanepar, que tem R$ 1,3 bilhão para assegurar o 
abastecimento com água tratada a 100% da população urbana e ampliar o esgotamento 
sanitário no Estado neste ano. A empresa mantém caixa para sustentar os projetos. Em 
Umuarama, a Sanepar expande o serviço de esgotamento sanitário com nova estação 
elevatória de esgoto e ampliação da ETE Pinhalzinho, que recebe nova tecnologia com 

aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica. l Pág. 5

Acidente
Uma colisão envolvendo três carros na manhã de ontem 

deixou duas pessoas feridas no cruzamento entre as Ruas 
Jussara e Perobal, no Centro de Umuarama. Bombeiros 

e Samu prestaram socorro às vítimas, que foram levadas 
ao hospital com ferimentos moderados. Os carros 

ficaram bastante  danificados. l Pág. 8
RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Negativo
A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou ao ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski os 
exames que o presidente Jair Bolsonaro fez para detectar o 
novo coronavírus. “Os laudos confirmam que o presidente 
testou negativo para a doença”, diz nota da AGU. O gabinete 
de Lewandowski comunicou que os exames foram recebidos 
às 22h da terça (12) e foram encaminhados para análise do 
ministro na manhã de ontem (13).

Mourão e o Centrão
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu 
que o governo faça acordo com partidos do Centrão para 
formar base parlamentar no Congresso. Mourão disse que o 
presidente Jair Bolsonaro está negociando essa coalizão e que 
cargos e emendas fazem parte da negociação entre Executivo 
e Legislativo. O presidente tem articulado uma aproximação 
com os partidos do ‘bloco informal na Câmara dos Deputados’ 
que reúne parlamentares de legendas de centro e centro-
direita. O grupo é menos conhecido por suas bandeiras e 
mais pela característica de se aliar a governos diferentes, 
independentemente da ideologia.

Cargos e emendas
Segundo o vice-presidente, as negociações para a formação 
dessa aliança envolvem a distribuição de cargos e emendas 
e são conduzidas pelo próprio Bolsonaro e pelo ministro Luiz 
Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo da Presidência 
da República. “Eu não posso te dizer os detalhes. Se é fisiológico 
ou programático. Nós temos que buscar a melhor coalizão, que 
é a programática. Lógico que, nisso aí, cargos e emendas fazem 
parte da negociação entre Executivo e Legislativo – não adianta 
querer tapar o sol com a peneira. Acho que está mais ou menos 
sendo conduzido dessa forma”, respondeu Mourão ao ser 
questionado se o acordo estava sendo feito com base em uma 
agenda de propostas.

Sem elementos
O Palácio do Planalto não 
acredita em denúncia por 
parte da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
por conta do conteúdo da 
reunião ministerial do dia 
22 de abril. Assessores 
do presidente avaliam 
que o vídeo não contém 
“elementos fortes com valor 
jurídico” para o inquérito 
que corre no STF. Por este 
motivo, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras 
não teria como denunciar 
o presidente. O ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro vê 
Aras alinhado ao Palácio do 
Planalto.

Linha de investigação
Para a defesa de Moro, 
a investigação do caso 
deve cruzar informações 
extraídas do celular dele 
com informações do vídeo 
da reunião ministerial para 
contextualizar a fala do 
presidente. Uma dessas 
passagens da reunião, por 
exemplo, diz respeito a 
cobranças de Bolsonaro por 
relatórios de informações. 
Aliados de Moro argumentam 
que o presidente cobrava 
relatórios porque queria 
controlar investigações 
que pudessem atingir seus 
familiares e amigos, além de 
querer ter ciência sobre o que 
os adversários estavam fazendo.
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Maia diz que não tem prazo 
para analisar impeachment

O presidente da Câmara, rodrigo 
Maia (DEM-RJ), defendeu em mani-
festação enviada ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que não há prazo 
na legislação que o obrigue a anali-
sar um pedido de impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação é uma resposta 
ao ministro Celso de Mello. O minis-
tro pediu explicações ao presidente 
da Câmara sobre o andamento de 
um pedido de impeachment feito 
no fim de março por um grupo de 
advogados contra Bolsonaro.

Esse mesmo grupo de advoga-
dos recorreu ao STF a fim de obri-
gar Maia a analisar a denúncia por 
crime de responsabilidade – pela 
Constituição, cabe à Câmara auto-
rizar o procedimento para verificar 
se houve crime do presidente.

Ao defender a rejeição da ação dos 
advogados, o deputado afirmou que 
um processo de impeachment é uma 
“solução extrema” e deve ser anali-
sado cuidadosamente em seus aspec-
tos jurídicos, políticos e institucionais.

“É fato que o princípio republicano 
pressupõe a responsabilidade efetiva 
de todos, e o presidente da República 
não é exceção. Mas o impeachment 
é uma solução extrema: o primeiro 
juiz das autoridades eleitas numa 

Programa de recuperação da economia atendeu 
mais de duas mil empresas no PR

O governo do Paraná já ofere-
ceu crédito emergencial a mais 
de duas mil empresas do Estado 
para manutenção de salários e 
empregos durante a crise causada 
pela pandemia do novo coronaví-
rus. No total, já são quase R$ 10 
milhões em recursos liberados. 
Os números foram apresentados 
no início da semana na Alep pelo 

diretor-presidente da Fomento 
Paraná, Heraldo Alves das Neves.

A principal linha de crédito é o 
programa Paraná Recupera, em que 
a Fomento Paraná participa deste 
pacote de medidas oferecendo recur-
sos para empreendedores, em um 
limite de até R$ 200 mil. Desde que 
entrou em funcionamento, em 27 
de março, após ser aprovado pelos 

deputados estaduais, além da libe-
ração de crédito para mais de duas 
mil empresas, o programa registrou 
mais de 27.500 propostas. Destas, 
quase 14 mil já foram iniciadas, sete 
mil estão em análise e outras três 
mil foram rejeitadas, por não atender 
às regras estabelecidas. Ainda neste 
universo, mais de 1.200 propostas 
estão em fase de contratação.

democracia deve ser sempre o voto 
popular. A Presidência da Câmara, 
ao despachar as denúncias contra 
o chefe do Poder Executivo, deve 
sopesar cuidadosamente os aspec-
tos jurídicos e políticos institucionais 
envolvidos. O tempo dessa decisão, 
contudo, pela própria natureza, não 
é objeto de qualquer norma legal ou 
regimental”, escreveu.

Maia afirmou que Lei 1.079, 
de 1950, que trata dos crimes de 
responsabilidade, e o regimento 
da Câmara não determinam prazo 
para que os pedidos de impeach-
ment sejam analisados.

REGIMENTO INTERNO
Segundo ele, a norma contida no 

artigo 218 do Regimento da Câmara 
não deixa dúvidas sobre a competên-
cia do presidente da Câmara para 
receber ou não a denúncia por crime 
de responsabilidade, mas não esta-
belece um “prazo certo”.

Os advogados pediram também à 
Corte que determine ao presidente 
Jair Bolsonaro uma série de medidas 
em meio à pandemia do coronavírus.

Querem, por exemplo, que o pre-
sidente seja impedido de promo-
ver e participar de aglomerações e 
que seja obrigado a entregar cópia 
dos exames que fez para detectar 
a doença. Segundo Bolsonaro, os 
dois exames aos quais se subme-
teu resultaram negativo.

MINISTRO Celso de Mello pediu explicações ao presidente da Câmara sobre o andamento de um pedido de 
impeachment feito em março contra Bolsonaro

DIVULGAÇÃO
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Sispumu 
vai à Justiça

O presidente do Sindi-
cato dos Servidores Públi-
cos de Umuarama, (Sis-
pumu), Donizete Galieta 
prometeu entrar na Justiça 
a fim de impedir que a Lei 
resultante do Projeto que 
trata do plano de cargos 
e promoções dos profes-
sores do município, não 
entre em vigor.

A proposta, de autoria 
do Poder Executivo, foi 
aprovada pela maioria dos 
vereadores na Câmara em 
sessão ordinária da última 
segunda-feira (11), em 
segundo turno.

Segundo Donizete 
Galieta, presidente do Sis-
pumu, a intenção do sindi-
cato é questionar na Justiça 
a respeito dos tramites legais 
do Projeto de Lei Comple-
mentar que, segundo ele, 
não foram cumpridos.

“O projeto não recebeu 
o aval de uma Comissão 
Permanente que analisa 
planos de cargos e salá-
rios dos ser vidores”, 
explica Galieta.

Até o final da tarde de 
ontem (13), a Lei ainda 
não havia sido sancio-
nada pelo prefeito Celso 
Pozzobom.

O texto foi colocado 
em discussão, apesar de 
quatro vereadores que 
integram a bancada de 
oposição, terem impetrado 
na Justiça um mandado de 
segurança, pedindo sua 
retirada da pauta de dis-
cussões do dia.

Na mesma sessão, os 
parlamentares decidiram 

uma questão de ordem 
referente à determinação 
judicial em que se delibe-
rou pela aplicação ou não 
do artigo 125 da Lei 346 de 
2013. O plenário então afas-
tou a aplicação do artigo que 
exigia o parecer favorável da 
Comissão de Acompanha-
mento da Carreira.

A tentativa de retirada 
do projeto, por par te da 
bancada de oposição não 
deu certo. A presidência 
do Sispumu apontou as 
falhas na tramitação e 
Galieta afirmou a intenção 
de questionar na Justiça a 
legalidade da aprovação.

“A aprovação do pro-
jeto que altera o plano de 
cargos e carreira dos pro-
fessores prejudica toda a 
categoria. Desvalorizar os 
professores é desvalorizar 
a educação. Temo pelo 
futuro do ensino público 
municipal”, lamentou o 
vereador Mateus Barreto. 
Com a aprovação, o pro-
jeto agora segue para san-
ção do prefeito.

PRESIDENTE do Sispumu aponta 
falhas na tramitação e afirma que vai 
à Justiça questionar a legalidade da 
aprovação do projeto
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Trabalho não para
“O Porto de Paranaguá 
não parou o trabalho 
durante a pandemia do 
coronavírus. A decisão de 
apoiar o funcionamento do 
porto durante esse período 
foi fundamental para 
manter a produtividade 
do agronegócio do Estado. 
Uma iniciativa benéfica 
para os produtores do 
setor e para o Paraná. 
O Porto de Paranaguá 
está seguindo todas as 
medidas necessárias 
de prevenção ao novo 
coronavírus, funcionando 
com recordes na 
movimentação de cargas 
e grãos, e garantindo a 
distribuição para que os 
alimentos cheguem à 
mesa das pessoas” - do 
presidente da Fiep, Carlos 
Walter Pedro.

Maior taxa
A regional de saúde de 
Paranavaí apresenta 881 
casos do coronavírus 
para cada 1 milhão de 
habitantes. Essa é a maior 
taxa de incidência da 
Região Sul e a sexta de 
todo o País, a primeira 
fora das regiões Norte e 
Nordeste. 

Ventilador mecânico
O empresário Rômulo 
Petruy, de Londrina, 
desenvolveu um ventilador 
mecânico para a esposa, 
que tem bronquite e faz 
parte do grupo de risco do 
coronavírus. O protótipo 
está quase pronto para ser 
testado e poderá ajudar a 
salvar pacientes com as 
complicações da doença. 
“Por amor à minha 
esposa, iniciei o projeto, 
mas por amor ao próximo 
a gente tem a obrigação 
de ir mais longe”.

Combate ao vírus
A Copel doará ao Estado R$ 
5 milhões para a compra 
de testes e máscaras 
destinados ao combate do 
coronavírus. O investimento 
foi confirmado pelo 
presidente Daniel Slaviero, 
que destacou que o valor 
doado pode ser ainda 
maior. A Copel lançará, 
a partir de 21 de maio, a 
campanha Fatura Solidária, 
que estimula o engajamento 
dos clientes dos serviços de 
energia elétrica e internet 
fornecidos pela empresa.

Energia limpa
Para destravar a construção 
de centrais e pequenas 
hidrelétricas no Estado, 
o governador Ratinho 
Junior conversou, por 
videoconferência, com o 
ministro Bento Albuquerque 
(Minas e Energia) e pediu 
maior celeridade no 
licenciamento ambiental 
de empreendimentos 
hidrelétricos. O Paraná já 
é o segundo estado com 
o maior potencial para 
produção de energia limpa, 
tem 85 empreendimentos 
aprovados pela Aneel que 
somam R$ 9 bilhões em 
investimentos. 

Autismo
Pessoas com autismo 
passam a ter prioridade no 
atendimento em serviços 
públicos e privados, em 
especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência 
social, com a carteira de 
identificação da pessoa 
com transtorno do espectro 
autista. Em apenas uma 
semana, 500 pessoas já 
solicitaram o documento 
lançado no Paraná, por 
meio da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho 
e da Celepar.
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Sanepar mantém plano de 
investimento de R$ 1,3 bi

A crise provocada pela pandemia 
do coronavírus não alterou a progra-
mação da Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar) para 
manter serviços, projetos e obras 
previstos em seu planejamento 
anual. Para 2020, estão programa-
dos R$ 1,3 bilhão para assegurar o 
abastecimento com água tratada a 
100% da população urbana e ampliar 
o esgotamento sanitário no Estado.

Entre os investimentos, em 
Umuarama, a Sanepar expande o 
serviço de esgotamento sanitário, 
com uma nova estação elevatória de 
esgoto e a ampliação da ETE Pinhal-
zinho, que recebe nova tecnologia 
com aproveitamento do biogás para 
geração de energia elétrica.

A empresa mantém caixa para 
sustentar os projetos. Os recursos 
foram garantidos em uma estratégia 
financeira que reuniu recursos pró-
prios, gerados pelo lucro da Compa-
nhia, de linhas de financiamentos 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), da Caixa Econômica 
Federal e do banco alemão KfW.

A emissão de debêntures, rea-
lizada no primeiro trimestre deste 
ano, é outra fonte de recursos. A 
empresa captou R$ 350 milhões 
com a emissão de Debêntures 
Incentivadas a partir de três pro-
jetos aprovados pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional.

“Este momento reforça a neces-
sidade de a Sanepar continuar o 
seu trabalho e seus investimentos”, 
afirma o diretor-presidente da Com-
panhia, Claudio Stabile. “A capta-
ção de debêntures, mesmo nessa 
situação de pandemia e de recuo 
na economia, reflete a credibilidade 

Obras
Entre as principais obras em execução no Estado, está a construção da Barragem 

do Miringuava, que vai se integrar ao Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba 
e Região Metropolitana, ampliando em 10% a capacidade de produção, garantindo 

maior segurança para o abastecimento da região. Há também obras de substituição de 
rede e interligações que fortalecem o sistema distribuidor de água na Região Metro-

politana. No esgotamento sanitário, está sendo ampliada a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Belém, que trata 30% do esgoto da capital. Vai aumentar a capacidade 

de tratamento dos atuais 1.500 para 2.520 litros de esgoto por segundo. Em Cascavel, 
no Oeste, a Sanepar executa obras que ampliam o sistema de água e garantem maior 

regularidade no abastecimento na cidade para os próximos 15 anos. A principal delas é 
a execução de uma nova captação de água, que vai aumentar em 25% a capacidade de 

produção e tratamento de água na cidade.

da empresa perante o mercado. Os 
investidores confiaram em nossos 
papeis e a Sanepar está fazendo a 
entrega das obras”, diz ele.

A operação de emissão de debên-
tures, bem-sucedida, viabilizou a cap-
tação considerada extremamente 
positiva pela diretoria. “Os recursos 
de terceiros têm um custo menor 
para a Companhia e, consequen-
temente, para a sociedade por-
que têm impacto direto na tarifa”, 
explica o diretor de Investimentos, 

Joel de Jesus Macedo.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Esses R$ 350 milhões estão 
destinados a investimentos em 
obras abastecimento de água em 
87 municípios e de esgotamento 
sanitário em 20 municípios.

Além da implantação de reser-
vatórios e obras de melhorias ope-
racionais em captações de água, 
vão atender a ampliação e renova-
ção da rede de distribuição e de 
estações de tratamento.

BARRAGEM do Miringuava vai se integrar ao Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região 
Metropolitana, ampliando em 10% a capacidade de produção

AEN
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Saúde descartou mais de 3 mil 
casos de dengue em Umuarama

Sintomas
Nos casos mais graves, os 
pacientes acometidos pela 
dengue podem apresentar 
dores abdominais fortes e 
contínuas, vômitos persisten-
tes, pele pálida, fria e úmida; 
sangramento pelo nariz, boca e 
gengivas; sonolência, agitação 
e confusão mental (principal-
mente em crianças), sede exces-
siva e boca seca, pulso rápido 
e fraco, diculdade respiratória 
e até perda de consciência. Em 
Umuarama quem apresentar 
qualquer sintoma suspeito da 
doença pode se dirigir ao ambu-
latório de agravos, que ca ao 
lado da prefeitura. A orientação 
é sempre para que, se possível, 
a pessoa vá sozinha para evitar 
aglomerações por conta da pan-
demia da Covid-19.

Com a divulgação matinal por 
parte da Secretaria de comunica-
ção da Prefeitura, do boletim a 
respeito dos casos de dengue em 
Umuarama, nota-se que no muni-
cípio 3.149 casos suspeitos da 
doença foram descartados.

Os casos confirmados atingi-
ram a marca de 2.478 e outros 
4.612 ainda aguardam resultados 
de exames. O número de notifica-
ções, que engloba todas as comu-
nicações suspeitas da doença, 
está em 10.239.

EPIDEMIA
Além de Umuarama, a Secre-

taria Estadual de Saúde (Sesa) 
considera que as cidades de 
Icaraíma, Perobal, Corbélia, 
Cruzeiro do Oeste, Alto Piquiri, 
Querência do Norte, Douradina, 
Juranda, Cafezal do Sul, Assis 
Chateaubriand, Alto Paraíso, 
Guaíra, Tapejara, Xambrê, Brasilândia do Sul, Jesuítas, 

Cianor te, Paraíso do Nor te, 
Pérola, Esperança Nova, Nova 
Olímpia, Palotina, São Jorge do 
Patrocínio, Marechal Cândido 

Rondon, Tuneiras do Oeste, 
Ivaté, Goioerê, Maria Helena, 
Cidade Gaúcha e Iporã também 
estão em situação de epidemia. 
(Colaboração OBEMDITO)

AMBULATÓRIO de Agravos atende pacientes com sintomas e faz os encaminhamentos dos casos 
confirmados

ALEX MIRANDA

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,07 -0,31 0,22 2,40
IGP-M (FGV) 1,24 0,80 2,50 6,68
IGP-DI (FGV) 1,64 0,05 1,80 6,10

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/4 a 12/5 0,5000 0,2162 0,0000
13/4 a 13/5 0,5000 0,2162 0,0000
14/4 a 14/5 0,5000 0,2162 0,0000
15/4 a 15/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,03% 17,59 
Vale ON +2,28% 48,54 
ItauUnibanco PN -0,05% 21,60 
Viavarejo ON +6,90% 9,14 
BRF S/A ON +12,17% 22,85 
Embraer ON -8,70% 6,19

IBOVESPA: -0,13% 77.772 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0682 1,0681 1,0668
IGP-DI (FGV) 1,0640 1,0701 1,0610
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,94
Libra est. 0,82
Euro 0,92
Peso arg. 67,58

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,9000 5,9010 +8,5%
PTAX  (BC) +2,3% 5,9016 5,9022 +8,8%
PARALELO +0,7% 4,7000 6,1700 +7,9%
TURISMO +0,7% 4,7000 6,1500 +7,9%
EURO +2,0% 6,3950 6,3962 +7,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ABR) 1.610,20 0,13 1,04 5,14
Oeste (ABR) 1.619,68 0,10 0,81 5,63

DÓLAR 13/05

Iene R$ 0,0552
Libra est. R$ 7,22
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1111,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/05

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: 3,00%  | TJLP: 4,94%

Em 13/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,00 5,9% 15,7%
SOJA Paranaguá 113,00 5,6% 13,2%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% -7,2%

SOJA 836,00 -13,25 -2,1%
FARELO 285,20 -3,40 -1,2%
MILHO 320,25 -3,50 -3,4%
TRIGO 510,50 -11,25 -8,0%

SOJA 97,63 0,9% 13,3%
MILHO 41,03 1,9% -3,5%
TRIGO 59,56 0,2% 5,8%
BOI GORDO 181,97 -0,2% -0,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/05 PR DIA 30d.

Em 13/05 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Tráfico na
rodovia

Policiais militares de 
Cruzeiro do Oeste detiveram 
duas pessoas na madru-
gada de ontem (quarta-feira, 
13) depois de uma perse-
guição pela rodovia PR-323. 
Os detidos transportavam 
maconha em um veículo. 
De acordo com os policiais, 
foram apreendidos 38 qui-
los do entorpecente.

A droga, os detidos e 
o veículo usado para o trá-
fico, foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Cruzeiro do Oeste.

Os PMs que agiram 
durante a apreensão, disse-
ram que avistaram o veículo 
Ford Fusion, com três ocu-
pantes (dois homens e uma 
mulher) seguindo pelas ruas 
da cidade. Com a aproxima-
ção da viatura o motorista 
acessou a avenida Goiás e 
depois iniciou a fuga em alta 
velocidade, pela rodovia.

O condutor não acatou à 
ordem de parada e fez inú-
meras ultrapassagens peri-
gosas, até que acessou a 
rodovia PR-180 seguido em 

direção à Goioerê. Na ten-
tativa de despistar a polí-
cia, seguiu ao trevo que 
dá acesso à Moreira Sales, 
entrando na Estrada Tropi-
cal, que leva à Mariluz, mas 
o Fusion apresentou pro-
blema mecânicos e parou. 
O motorista fugiu a pé pelo 
milharal, o casal ocupante 
foi abordado.

Dentro do carro estava 
um tablete de maconha. No 
trajeto da fuga, uma segunda 
viatura do 7º Batalhão encon-
trou mais drogas que haviam 
sido dispensadas pelo cami-
nho da fuga. No total, foram 
recolhidos 63 tabletes (38,9 
quilos). Aos policiais a mulher 
disse que o marido era quem 
conduzia o veículo e que ele 
está sob monitoramento ele-
trônico. Dentro da bota dela 
os policiais encontraram a 
quantia de R$ 1,5 mil. Com 
o outro passageiro, irmão da 
mulher, os PMs localizaram 
um telefone celular. Todo os 
produtos foram apreendidos 
e encaminhados para a dele-
gacia, junto com os presos.

DROGA apreendida após perseguição pela rodovia entre Cruzeiro do Oeste e Mariluz

DIVULGAÇÃO

Cenas do Brasil 
Uma cena constrangedora 
no gabinete do prefeito de 
Balneário Camboriú (SC), 
há dias, ilustra um pouco 
do que passa o Brasil sobre 
subnotificação e casos de 
covid-19 e insistência contra 
o confinamento necessário. 
O prefeito Fabrício Oliveira 
estava reunido com equipe de 
urbanistas de Jaime Lerner e foi 
chamado pela secretária. Saiu 
da sala. Voltou com máscara, 
muito constrangido, avisou que 
testara positivo para coronavírus 
e encerrou a reunião. E alertou 
a todos: “Peço que entrem em 
quarentena”. 

TeleSUS
O Ministério da Saúde lançou o 
serviço Disque Saúde 136, em 
parceria com as operadoras, 
e o aplicativo Coronavírus-
SUS para dúvidas sobre a 
pandemia. 

Caso Moro
Fontes da Coluna apontam 
que três delegados são 
imprescindíveis nas oitivas 
da investigação do STF, se a 
Corte quiser se aprofundar: 
Juliana de Sá Pereira Pacheco, 
do Recursos Humanos, Daniel 
França, ex-coordenador de 
segurança de Bolsonaro, e 
Rodrigo Carvalho, subordinado 
direto de Alexandre Ramagem, 
o quase-DG.

Sem paz
A paz da PF com o presidente 
Jair Bolsonaro está longe, 
talvez impossível de acontecer. 
Das hostes à cúpula, ninguém 
quer a imagem de uma suposta 
polícia presidencial.

Raio-X
A atuação da família Kanner, 
que controla a gigante do 
varejo Riachuelo, entrou no 
radar do Palácio do Planalto. 
Integrantes da família têm 
adotado um discurso de 
oposição ao presidente e ao 
Governo. As críticas são no 
campo da ética e da moral.

No provador
Quem lida com o assunto tem 
certeza de que a empresa, 
crítica como é, não terá 
dificuldade de passar pelo 
mesmo raio-X de boas práticas 
que exige com tanto rigor.

Na pauta
As reformas tributária e 
administrativa voltarão à pauta 
do Congresso até o começo de 
junho, garantiu o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, no 
lançamento virtual do livro 
Tributação 4.0, organizado 
pela ABDF, presidida pelo 
advogado Gustavo Brigagão.  

MERCADO
Sem crise
Nem tudo é crise, acredite. O 
mercado de consórcios deve 
crescer até 15% em 2020, 
segundo dados da Associação 
Brasileira das Administradoras 
de Consórcios.

Sem crise 2
A TIM fechou o primeiro trimestre 
com alta de 8,3% no lucro líquido.

Bloqueio
O deputado Vinícius Farah 
(MDB-RJ) apresentou 
indicação legislativa ao 
Ministério da Fazenda para 
que os cartórios de protestos 
não atuem durante a 
pandemia. Ou seja, enquanto 
durar a crise do coronavírus, 
SPC e Serasa não poderão 
negativar ninguém.

Vaivém
Na segunda-feira, o Senado 
havia aprovado por 72 votos 
a 4 projeto semelhante. O PL 
675/20, dos deputados Denis 
Bezerra (PSD-CE) e Vilson da 
Fataemeg (PBS-MG), recebeu 
20 emendas e por isso volta 
para a Câmara.



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 14 DE MAIO DE 2020

Colisão entre três veículos
deixa duas mulheres feridas

Uma colisão que envolveu 
três veículos, ao final da manhã 
de ontem (quar ta-feira, 13), na 
região central de Umuarama, dei-
xou duas mulheres feridas. As 
vítimas foram evadas para o hos-
pital depois de socorridas pelo 
corpo de Bombeiros.

O acidente acontece por volta 
das 11h30 desta quar ta-feira 
(13), no cruzamento das ruas 
Perobal e Jussara, na esquina do 
hospital Norospar.

A condutora de um Volkswa-
gen Gol, de cor prata, relatou que 
estava levando a avó ao médico, 
quando se envolveu na colisão. 
A mulher de 31 anos comentou 
que trafegava pela rua Perobal e 
estava com pressa, quando avan-
çou a via preferencial ao chegar 
no cruzamento com a rua Jussara. 
Um veículo GM Celta, de cor verme-
lha, seguia pela Jussara naquele 
momento e não foi possível evitar 
o choque. Devido à violência da 
batida, o Gol rodou sobre o asfalto 
e atingiu um Honda Civic, de cor 
preta, que estava estacionado nas 
proximidades. Os veículos ficaram 
muito danificados e equipes do 
Corpo de Bombeiros e Samu foram 
acionadas para prestar atendi-
mento às vítimas feridas.

A condutora do Gol sofreu uma 
contusão no crânio e outra no 
tórax. Sua avó, de 80 anos, teve 
escoriações no braço esquerdo, 
uma contusão no joelho esquerdo 
e se queixava de muita dor no qua-
dril. As duas foram encaminhadas 
ao hospital Cemil pelos socorris-
tas. Policiais militares integrantes 
do Setor de Trânsito do 25º Bata-
lhão também estiveram no local, 
onde coletaram dados do acidente.

VÍTIMAS socorridas pelos bombeiros e pelo Samu e forma levadas ao Hospital Cemil

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de transito, por volta de 1h50 de ontem 
(quarta-feira, 13), na rodovia PR-468, trecho compreendido entre Mariluz e o 
entroncamento à PR-323. O veículo envolvido no acidente, um Renault Duster, com 
placas de Juranda, era ocupado por três homens e todos sofreram ferimentos. Segundo a 
Polícia Rodoviária Estadual, o condutor e um dos passageiros são moradores de Juranda 
e o terceiro passageiro é de Campina da Lagoa. Os patrulheiros relataram que chovia no 
momento do acidente. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospi-
tal Nossa Senhora Aparecida em Umuarama com ferimentos moderados.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

DIVULGAÇÃO
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Defensores ameaçados
registram queixa na DP

O impasse sobre o funcionamento 
do comércio de Umuarama durante a 
pandemia da covid-19 ultrapassou a 
esfera jurídica e se tornou caso de 
polícia. Muitas pessoas que não con-
cordavam com o pedido de restrição 
feito pelas defensorias do Estado e 
da União chegaram a ameaçar os 
defensores envolvidos.

Tais fatos levaram o defensor 
Cauê Freire, do Estado, à delegacia 
de Polícia de Umuarama, onde regis-
trou boletim de ocorrência por amea-
ças, injúria e desacato, na tarde da 
terça-feira (12). Em um dos casos o 
suspeito chegou a divulgar a placa do 
carro do defensor nas redes sociais, 
um segundo mencionou que “faria 
o que fizeram em 86”, se referindo 
ao linchamento ocorrido em praça 
pública na cidade. Outro, disse que 
o defensor merecia uma “visitinha”.

A Polícia Civil instaurou inquérito 
para investigar os três acusados. 
Outras ofensas e xingamentos foram 

Medidas de 
segurança
Os estabelecimentos de Umuarama 
continuaram abertos, desde que 
sigam as medidas de segurança 
impostas pelo Poder Público Munici-
pal, como uso de máscaras, distribui-
ção de álcool gel e número limitado 
de clientes. “A população não está 
segura em Umuarama porque não 
tem testes. Tenho uma outra ação 
civil pública, em trâmite na 2ª Vara 
de Fazenda Pública, aguardando 
manifestação do Ministério Público, 
na qual peço que o município divul-
gue o número de testes realizados 
até o momento em seus boletins diá-
rios”, explicou o defensor Cauê Freire. 
Além dos casos confirmados, Umua-
rama tem 380 notificações, dessas 
240 foram descartadas e outras 132 
pessoas estão em acompanhamento.

proferidos por advogados, estudan-
tes de Direito e demais profissio-
nais por conta da ação das Defen-
soria para tentar diminuir o risco 
de contaminação pela covid-19 em 
Umuarama, que hoje tem 8 casos 
confirmados da doença, uma morte 
e 5 recuperados, segundo boletim 
divulgado pela prefeitura na manhã 
de ontem (13).

‘PF ENTRA EM JOGO’
A Polícia Federal também será 

acionada por conta das injúrias profe-
ridas contra o defensor federal Rodrigo 
Zanetti. A Associação das Defenso-
ras Públicas e Defensores Públicos 
do Estado do Paraná (Adepar) emitiu 
nota acerca das ameaças e condenou 
os ataques. “A Adepar vem a público 
manifestar seu repúdio às ameaças 
e ataques à autonomia funcional de 
membro da Defensoria Pública em 
Umuarama que, no cumprimento de 
seu papel constitucional, ajuizou ação 

civil pública visando anular Decreto 
que permitiu o funcionamento do 
comércio local de atividades não 
essenciais”, diz o documento.

IMPASSE sobre o funcionamento do comércio gerou 
ameaças aos defensores públicos que registraram 
queixa à polícia

ARQUIVO/ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO

Um acidente gravís-
simo na manhã de 
ontem (quarta-feira, 
13) na rodovia 
BR-376, dentro dos 
limites do municí-
pio de Paranavaí, 
matou duas pessoas. 
Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) a colisão ocor-
reu no quilômetro 
88 da rodovia, por 
volta das 10h45. O 
choque que envol-
veu um caminhão e 
uma carreta bitrem, 

acabou com os veículos em chamas. A pista ficou totalmente interditada. Os condutores 
não conseguiram sair das cabines e morreram no local.
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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

Quem não quer esperar o ano que vem para 
começar um curso superior, pode tentar já uma 

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

A Secretaria de Saúde de Umua-
rama divulgou ontem (quarta-feira, 
13) pela manhã, o boletim atuali-
zado de casos notificados de coro-
navírus no município. São 392 noti-
ficações, que englobam os casos 
suspeitos, confirmados e descar-
tados. O fator que causa aler ta é 
o aumento de casos suspeitos nos 
últimos dois dias. Entre terça-feira 
(12) e ontem, foram registrados 12 
novos casos de pessoas com sinto-
mas gripais e que passaram a ser 
monitoradas pela Secretaria como 
suspeitas da doença.

Entre a segunda-feira (11) e a 
terça-feira foram notificados outros 
8 novos suspeitos. Em apenas dois 
dias foram 20 pessoas que pas-
saram a ser acompanhadas pela 
Secretaria de Saúde. Atualmente 
a cidade tem 144 pessoas com 
sintomas gripais que estão sendo 
monitoradas. O número de casos 
descar tados está estático desde 
o último sábado (9). São 240 pes-
soas que tinham suspeita da covid-
19, mas não foram diagnosticadas. 
A boa notícia é que a quantidade 
de casos confirmados também 
não teve alterações. Umuarama 
registrou na quar ta-feira, 8 con-
firmações, sendo que 2 pessoas 
estão em isolamento domiciliar, 5 
são consideradas recuperadas e foi 
registrado 1 óbito (em 29 de abril).

12 novos casos 
de covid-19 
em um dia
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 60

FS
PRATAEBRONZE

CAETANOAOS
TAROLSPNT
REGOOAZAR

LUNACANCELE

ULTIMATORA
HERAORLOS
ASAHEREGE
MREUSSEC

PEPEEMCANO
ANTILOPEAM

TIERALAE
GOSMAPAINT

CERNEPOA
CONSULTORAS

Hora
sagrada
para os

católicos

"Aviso (?)
Nave-

gantes",
música

Cabeça
(?):

pessoa
fútil

(?) de
chão: é

usado por
faxineiras

(?)-ma-
jestade,

crime con-
tra o rei

Categoria
do pro-
grama
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe 
da NBA

País do Ori-
ente Médio
cuja capi-
tal é Saná

A esposa,
em relação
aos seus
sogros

Parte mais
dura do

tronco das
árvores

Estância 
hidromine-
ral e turís-
tica de SP

Robson (?),
ex-atleta
Tambor

achatado

Tinta, em
inglês

Em trajes
de Adão

Amazonas
(sigla)

Condimen-
to de sopa

Peça de 
tubulações
Material

reciclável

Século
(abrev.) 

Cômodo do 
presidiário

Trabalha 
muito (pop.)

Arsenal
(abrev.)

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

Cidade na-
tal de Gaudí
Comida tí-
pica de bar

Matéria
viscosa

Mulheres
que

vendem 
cosméti-
cos via

catálogos

Odiar

Orlando
Orfei,
artista

Corpos celestes observados 
por 

astrô-
nomos

Área do corpo
suscetível de

excitação erótica

Lojas 
de livros
usados

Causa
Corpo

vegetativo
como o de algas

Registro
(abrev.)
Lua, em
espanhol

Represen-
tam as

medalhas
de 2º e 3º
lugares

As substâncias que 
produzem

reação
química

Suspenda
(o evento)
Maranhão

(sigla)

Apelido do
ex-presi-

dente
Mujica

Exigência 
de rendição
imediata

Apêndice
de xícaras

A esposa
de Zeus
(Mit.)

Enguia, 
em inglês

Contrário
ao dogma

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

Ronda feita 
pela PM
nas ruas

3/eel — los — poá — tie. 4/luna — reus. 5/paint.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua autoconfiança automaticamente o torna popular e inspira as 
pessoas a confiar em você. Um impulso de energia vai ajudá-lo a 
fazer um balanço de forma construtiva. Não se estenda em vão.

Touro 21/04 a 20/05
Suas amizades parecem bem sucedidas. Este é o momento de rever as 
coisas com certas pessoas. Seria bom tomar precauções contra o frio e 
o vento. O ar não é um elemento favorável para você hoje.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Vênus facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o 
momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. 
“Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se 
lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu bom humor hoje será primordial, você se sentirá como um 
peixe na água. Você faz muito pelos outros... e não o suficiente 
para você mesmo! Tire um tempo para você, melhorar a apa-
rência pode fazer toda diferença na vida.

Leão 22/07 a 22/08
Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão mais 
temperamentais do que o habitual, mas tenha cuidado e 
analise o que elas podem lhe oferecer. A apatia que você 
vai sentir será o resultado de muita pressão, especialmente 
em seus músculos. Relaxe um pouco!

Virgem 23/08 a 22/09
O seu otimismo crescente está te ajudando a ver o lado bom 
das coisas. Você deve se certificar de que não é muito duro 
consigo mesmo. Você geralmente cava muito profundamente 
em suas reservas.

Libra 23/09 a 22/10
Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente constrói 
a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você faria bem em se concentrar em equilibrar o seu orçamento 
para fazer algum esclarecimento de fatos. Seus níveis de ener-
gia vão permitir que você progrida em seus objetivos pessoais. 
Não se distraia.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você está em um estado de espírito brincalhão e mais relaxado 
e seu otimismo é muito oportuno. Você está em boa forma e 
poderá se aproveitar disso de maneira prática. Você terá que 
parar antes de ficar totalmente desgastado.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Nada vai abalar o seu otimismo hoje. As mulheres vão 
lhe trazer sorte. Sua moral irá ajudá-lo a esquecer de 
pequenos problemas que afetam você. Tome tempo para 
fazer refeições adequadas.

Aquário 21/01 a 19/02
Uma lua benevolente facilita suas conversas íntimas. Este é 
o tempo para desenvolver seu relacionamento com cuidado. 
A sensação de cansaço está limitando suas atividades e a 
resposta está na sua alimentação. A deficiência de vitamina 
A é outra razão.

Peixes 20/02 a 20/03
Uma onda de paixão continua a rolar. Isto lhe dá algo para 
pensar em profundidade sobre o que você está procurando tão 
assiduamente. Você está no caminho certo e a resposta virá 
no mês que vem.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Amor, a base de tudo!
Mês de maio, mês das mães. Fica aqui o registro da minha admiração pela 

Franciele Cione Garcia, que tanto zelo dedica aos filhos Gabriel e Benjamin, 
duplinha super esperta e amorosa.

ARQUIVO PESSOAL

LIVE 
A  Confraria Parceiros do Vinho, por conta da quarentena, ganha 

LIVE pra lá de especial sobre Vinhos Portugueses. A  Diretoria orga-
nizou  juntamente com o Sommelier Willian Maximo (de Londrina). 
Será nesta quinta feira (14 ), as 20:30 h. A mesma acontecerá na 

página do Instaram  da Confraria Parceiros do Vinho.

Fique atento à 
vida. Faça, ouse 
e busque. Mas, 
acima de tudo, 
não ouça nin-
guém sem ter 
antes escutado 
o seu coração. 
(Nilton Bonder) 

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Idelson Barbosa 
Guedes,  Silvio Roberto Correa, Tais 

Campos André Rodrigues, Adilson Silva 
Tabarini, Adriana Lazarin Fuentes, 
Felipe Brolin Gato, Luiz Henrique 

Rigolon Dechiche e Paula Mantovani 
Russi. Da coluna: felicidades.
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Descansar!
Neste tempo de #ficaremcasa 

temos que refletir muito sobre o 
ócio. Muita gente fica ansioso ao 
ficar em casa. Consigo mesmo ou 
com a família. Nesta semana vi 
uma Live de um rabino ( Nilton 
Bonder) e eles falou muito sobre 
o ano sabático.  Tirar um tempo. 
Pronto, em quarentena, já dá para 
treinar. Ele diz: “ O dia de não tra-
balhar não é o dia de se distrair 
– literalmente, ficar desatento. É 
um dia de atenção, de ser aten-
cioso consigo e com sua vida. A 

pergunta que as pessoas se fazem 
no descanso é “o que vamos fazer 
hoje?” – já marcada pela ansieda-
de. E sonhamos com uma longe-
vidade de 120 anos, quando não 
sabemos o que fazer numa tarde 

de domingo!

Tempos modernos!

Há quem diga que podemos tirar muito aprendizado 
das crises, que, infelizmente, vêm acompanhadas de 

muito sofrimento. O certo é que a vida segue e temos 
que nos adaptar às mudanças. Que o digam os profes-
sores. A pandemia da covid-19 alterou a dinâmica das 
escolas, que estão tendo que realizar aula a distância. 
Além de terem que investir tempo no aprendizado de 
novas tecnologias, precisam se moldar à nova rotina 
de trabalhar em casa. Silvia Sucupira, que é mestre 
em tempo integral, está confiante. “Todo esse nosso 

esforço tem um objetivo: evitar que os alunos percam 
o ano letivo”, diz, deixando um recado: “Os desafios 
são muitos, mas com perseverança e espírito fraterno 
nós conseguimos enfrentá-los e superá-los. Para isso, 

reinvente-se e siga em frente de cabeça erguida”.
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Praticamente esgotados cartões 
do Comida Boa para autônomos
Os cerca de 1.300 cartões do 

Programa Comida Boa, destina-
dos a trabalhadores autônomos 
de várias categorias que não per-
tencem ao cadastro do Programa 
Bolsa Família (PBF), estão pratica-
mente esgotados em Umuarama. 
Os vouchers fazem parte do lote 
de 7.922 unidades entregues 
ao prefeito Celso Pozzobom e à 
secretária municipal de Assis-
tência Social, Izamara Amado 
de Moura, no último dia 6, na 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento.

O Comida Boa foi lançado pelo 
governador Ratinho Júnior para 
auxiliar famílias em situação de 
vulnerabilidade a adquirir produtos 
alimentícios durante a pandemia 
do novo coronavírus. Os benefi-
ciários podem usar o cartão nos 
supermercados credenciados para 
comprar gêneros alimentícios de 
primeira necessidade.

“Acontece que Umuarama tem 
milhares de pessoas enquadradas 
como autônomos, porém recebemos 
apenas 1.300 além dos destinados 
a beneficiários do PBF. São poucos 
os cartões diante da demanda”, 
explicou Izamara. Desta forma, a 
quantidade de cartões recebidos 
não atenderá nem a 10% do público.

O programa é operacionalizado 
por meio de um voucher com QR 
Code. O valor é de R$ 50,00 por 
mês e a distribuição acontece 
em unidades de serviço público, 

entidades assistenciais e igrejas. 
Apesar das 25 opções de locais para 
entrega dos cartões, a busca acabou 
se concentrando nas unidades do 
CRAS, o que causou aglomerações. 
Enquanto isso, em outros parceiros 
na distribuição praticamente não 
tem havido procura e a entrega tem 
sido rápida e sem filas. “Temos 
pontos de distribuição em pratica-
mente todas as regiões da cidade”, 
disse Izamara de Moura.

Além dos três CRAS, do Centro 
da Juventude e também do Centro 
POP, os beneficiários podem bus-
car os cartões nas igrejas Bola de 
Neve (Av. Olinda, 1117), Comuni-
dade do Reino (Av. da Estação, 
2650), Assembleia de Deus (Rua 
Antônio Ostrenski, 3690), Igreja 
de Nosso Senhor Jesus Cristo 
(Rua Guadiana, 3555), O Bra-
sil para Cristo (Av. Rio Grande 
do Nor te, 3280) e 1ª Igreja 

Quadrangular de Umuarama (Rua 
Ministro Oliveira Salazar, 4337).

OUTROS PONTOS
Ainda na 2ª Igreja Quadrangular 

(Rua Macapá, 3098, Jd. Colibri), 
4ª Igreja Quadrangular (Rua Leo-
nildo Stecca, 2598), Comunidade 
Batista Shalon (Rua Dr. Camargo, 
4476), Universal do Reino de Deus 
(Av. Paraná, 4720), Primeira Igreja 
Batista de Umuarama (Rua Inajá, 
3653), e também nas paróquias 
católicas Catedral do Divino Espí-
rito Santo, São Vicente Pallotti e 
São José Operário.

Já as entidades assistenciais par-
ceiras na distribuição são a Associa-
ção de Recuperação de Alcoólatras 
(ARA), Centro de Apoio e Integra-
ção Social Bem Viver, Associação 
Regional de Assistência ao Menor 
– Guarda Mirim, Assistência Social 
Lar Betel – Projeto Amor e Ação e 
Associação Vida e Solidariedade.

FILA para a retirada do Cartão Comida Boa

ASSESSORIA-PMU
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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 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
EQUINOX PREMIER TURBO .............. 17/18 ................. PRETO ...................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .... R$ 124.900,00
MALIBU LTZ ............................................ 13/13 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ................................. 18/19 ................. BRANCO .................. COMPLETO .........................................R$ 42.900,00
ONIX 1.4 ACT  ........................................ 16/17 ................. PRETO ...................... COMPLETO .........................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ............................... 16/17 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT ...............................R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................ 18/19 ................. PRATA ....................... COMPLETO .........................................R$ 48.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ............................. 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT ...............................R$ 89.900,00
S10 2.8 LTZ DIESEL 4X4 ...................... 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ........... R$ 132.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .................................... 17/18 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT ...............................R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................ 15/15 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, TS ........................R$ 59.900.00
TRACKER 1.4 LTZ TURBO ................... 17/17 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......R$ 74.900,00
TRAILBLAZER LTZ ................................ 13/13 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 94.900,00
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Vacinas para os motoristas 
de ônibus e caminhoneiros

A Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde 
alerta aos caminhoneiros e pro-
fissionais de transporte coletivo 
que a procura tem sido pequena 
pela imunização contra a influenza. 
Estas categorias profissionais 
foram contempladas pela Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe e das 1.000 doses reser-
vadas para este público, em Umua-
rama, cerca de 300 foram aplica-
das até o momento.

Conforme o Programa Estadual 
de Imunização, basta comprovar 
a atividade com apresentação de 
algum documento, que pode ser 
a carteira de trabalho, contrache-
que mais a identidade, carteira de 
sócio dos sindicatos dos setores, 
carteira de habilitação categoria C 
ou E ou crachá funcional.

As unidades de saúde facilitam 
a vacinação desses profissionais. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
orienta ainda que os motoristas, 

cobradores e caminhoneiros 
entrem em contato com o posto de 
saúde mais próximo antes de se 
deslocarem para receber a vacina. 
O atendimento deve ser avisado 
também para evitar aglomeração.

No total, a meta da campanha 
nacional contra a gripe é vacinar 
36.817 umuaramenses das fai-
xas de público-alvo. O maior grupo 
é o dos idosos (12.760 pessoas), 
seguido pelas crianças (7.178 em 

várias faixas etárias), pessoas com 
comorbidades (doentes crônicos) 
somam 6.189 doses e adultos (55 a 
59 anos) devem receber 4.948 vaci-
nas. Para os trabalhadores da área 
de saúde, a meta é 3.021 doses; 
gestantes e puérperas, 1.284 vaci-
nas; professores, 1.192 doses; 
pessoas privadas de liberdade, 
adolescentes e jovens sob medida 
socioeducativa, 133; e funcionários 
do sistema prisional, 112.

DURANTE a Campanha de Vacinação contra a Gripe, 1.000 doses foram reservadas para este público

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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