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Bebê de nove meses está com 
covid; total de casos chega a 20
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem mais dois casos de coronavírus em Umua-
rama. Entre os pacientes contaminados, está um bebê de apenas 9 meses, a terceira criança 
a se infectar com a doença na cidade. Uma mulher de 19 anos também testou positivo. Até 
agora, uma pessoa morreu na cidade em decorrência da doença e uma segue internada em 

UTI. Há ainda 211 pessoas em acompanhamento com suspeita de contágio, duas delas inter-
nadas em enfermaria; 256 casos que foram descartados. 

Medida Provisória 
destina R$ 10 bilhões 
para o combate 
ao coronavírus 
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Justiça determina 
que prefeitura 
distribua merenda 
para todos os alunos

Parlamentar quer 
proibir reajuste das 
tarifas de água, luz, 
gás e telefone

ALEX MIRANDA

Combate ao contrabando 
Ação da Polícia Militar de Umuarama terminou com a apreensão de nove 
veículos que haviam sido preparados para uso no contrabando de cigarros 
paraguaios. Um deles era blindado e tinha placas falsas. Oficinas e fundos 

de residências foram vistoriados pelos policiais, que levaram todos os carros 
recolhidos para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. 

l Pág. 8e9
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Adiamento do Enem
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, sugeriu que a 
data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada 
para novembro, seja adiada “de 30 a 60 dias. Diante dos 
recentes acontecimentos no Congresso e conversando com 
líderes do centro, sugiro que o Enem seja adiado “. “Peço 
que escutem os mais de 4 milhões de estudantes já inscritos 
para a escolha da nova data de aplicação do exame”, 
escreveu Weintraub em uma rede social.

Braço da Cultura
O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou ontem (20) a 
saída da atriz Regina Duarte 
do cargo de secretária 
especial de Cultura. Nas 
redes sociais, afirmou que 
ela assumirá a cinemateca 
Brasileira, em São Paulo, 
um ‘braço da Cultura’ e 
instituição responsável pela 
preservação da produção 
audiovisual brasileira e é 
vinculada à Secretaria da 
Cultura. Regina Duarte 
assumiu a pasta em 4 
de março, com a missão 
de ‘pacificar’ o embate 
entre a classe artística e a 
indústria da cultura com o 
governo federal.

Nas redes
“Regina Duarte relatou 
que sente falta da família, 
mas para que ela possa 
continuar contribuindo 
com o Governo e com a 
Cultura Brasileira assumirá 
a Cinemateca em SP. Nos 
próximos dias, durante a 
transição, será mostrado 
o trabalho já realizado nos 
últimos 60 dias”, afirmou 
Bolsonaro nas redes sociais. 
A publicação de Bolsonaro 
foi acompanhada de um 
vídeo dele e de Regina, 
gravado no Palácio da 
Alvorada, onde a atriz diz 
ter ido à residência oficial 
do presidente perguntar se 
estaria sendo ‘fritada’.

Confinado no Jaburú
Desde ontem, o vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, retornou ao trabalho normal. A contraprova 
para coronavírus deu resultado negativo, segundo 
informou a assessoria da vice-presidência. O primeiro 
teste de Mourão, realizado no fim de semana, já tinha 
dado negativo. Ele decidiu fazer o exame depois que um 
servidor com quem teve contato na quarta-feira (13) 
ter sido diagnosticado com covid-19. Mourão estava em 
isolamento social desde o sábado (16), na residência 
oficial do Palácio do Jaburu.

Mais cotado
O ator Mario Frias é o nome mais cotado para assumir o 
lugar da atriz Regina Duarte na secretaria de Cultura. Mario, 
assim como Regina, é entusiasta e defensor do presidente 
Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Frias teria participado 
de um almoço com o presidente, onde estavam dirigentes 
do futebol brasileiro e durante a reunião foi discutido um 
possível retorno dos treinos dos atletas profissionais.
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MP destina R$ 10 bilhões 
ao combate do coronavírus

O governo publicou ontem 
(quar ta-feira, 20), em edição 
extra do “Diário Oficial”, um 
repasse de R$ 10 bilhões ao 
Ministério da Saúde para serem 
usados em ações de combate 
ao coronavírus. O dinheiro foi 
liberado por meio de aber tura 
de crédito extraordinário. Esse 
tipo de dispositivo é usado 
em situações de calamidade 
pública, como é o caso da 
atual pandemia de coronavírus.

Uma medida provisória entra 
em vigor assim que é publi-
cada, mas o Congresso precisa 

aprovar o texto em até 120 dias.
PROTOCOLO CLOROQUINA

Também na mesma quar ta-
-feira, o governo alterou o pro-
tocolo do SUS, para uso dos 
medicamentos cloroquina e 
hidroxicloroquina no combate à 
covid-19, doença causada pelo 
coronavírus. Agora os remédios 
poderão ser usados também 
para casos leves. Até então, o 
protocolo previa os remédios 
para casos graves.

A mudança no protocolo 
era um desejo do presidente 
Jair Bolsonaro, defensor da 

cloroquina no tratamento da 
doença causada pelo novo 
coronavírus. Não há compro-
vação científica de que a clo-
roquina é capaz de curar a 
Covid-19. Estudos internacio-
nais não encontraram eficá-
cia no remédio e a Sociedade 
Brasileira de Infectologia não 
recomenda o uso.

O protocolo da cloroquina foi 
motivo de atrito entre Bolsonaro 
e os últimos dois ministros da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta 
e Nelson Teich. Em menos de um 
mês, os dois deixaram o governo.

Senadores querem o aumento da
punição a corrupção em pandemias

As denúncias de corrupção 
e mau uso do dinheiro público 
durante o estado de calami-
dade por conta da pandemia 
de coronavírus está provo-
cando a reação de senadores. 
Alguns deles, além de lamen-
tar os escândalos divulgados 
pela imprensa, estão apresen-
tando medidas legislativas na 
tentativa de inibir novos casos. 

O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) é um dos que 
vêm defendendo punições 
rigorosas para empresários 
e administradores públicos 
corruptos que tentam tirar 
vantagem de uma situação 
tão complicada para o país. 

“Aproveitar-se da desgraça 
para desviar dinheiro para mim 
pode ser considerado crime 
hediondo. Como não temos 

pena de morte no Brasil, apresen-
tei um projeto para elevar a pena 
para crime de peculato quando se 
trata de dinheiro para a saúde. 
Tem que punir exemplarmente”, 
opinou por sua conta no Twitter. 

O projeto em questão foi 
apresentado em 19 de maio 
pelo senador, que eleva a pena 
de um a dois terços do tipo 
penal de peculato, se os recur-
sos desviados forem destinados 
à saúde. O crime de peculato 
está previsto no ar tigo 312 do 
Código Penal, com pena de dois 

a 12 anos de prisão e multa. 
LICITAÇÃO

Dois projetos foram apre-
sentados pela senadora Rose 
de Freitas (Podemos-ES). Um 
deles, altera o Código Penal 
para criar a figura do peculato 
qualificado, quando a conduta 
incidir sobre dinheiro, valor ou 
bem destinado ao combate 
a pandemias e epidemias. A 
pena sugerida é severa: reclu-
são de 12 a 30 anos e multa, 
equivalente à da pena de homi-
cídio qualificado.

Serviço de qualidade
A outra proposta reforça o artigo 69 da Lei de Licitações, que obriga, nos contratos 

com a administração pública, o contratado a reparar ou substituir o produto ou serviço 
prestado em caso de vício, defeito ou incorreção resultante da execução mal feita, ou dos 

materiais empregados. A senadora pretender acrescentar parágrafos que obriguem o 
contratado (em caso de licitação) a refazer serviço, ou trocar o bem, tantas vezes quantas 

forem necessárias para atingir parâmetros técnicos contratados.
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Sem recesso
O deputado Ademar 
Traiano (PSDB), presidente 
da Assembleia Legislativa, 
já avisou aos deputados 
estaduais que não haverá 
recesso parlamentar 
em julho: “Estaremos 
à disposição para votar 
os projetos necessários 
para o enfrentamento da 
pandemia. Vamos ficar 
mobilizados de forma 
permanente”.

Teste incluso
O projeto de lei 
apresentada do deputado 
Paulo Ramos (PDT-RJ) torna 
obrigatória a inclusão de 
testes para o coronavírus 
nos exames de sangue 
realizados em unidades de 
saúde públicas e privadas. O 
objetivo é formar um banco 
de dados que embase a 
elaboração de políticas de 
enfrentamento da covid-
19 no Brasil. A proposta 
tramita na Câmara dos 
Deputados. 

Cota de 30%
O TSE decidiu que a cota 
de 30% de candidaturas 
de mulheres nas eleições 
também deve ser aplicada 
pelos partidos nas disputas 
pelos cargos em diretórios 
nacionais, regionais e 
municipais. Ao julgar o 
caso, os ministros seguiram 
entendimento da relatora 
e presidente do TSE, Rosa 
Weber. Para a ministra, 
embora as legendas tenham 
autonomia, há uma lacuna 
legislativa sobre cotas de 
gênero para os cargos de 
direção e a Justiça Eleitoral 
deve estimular a participação 
feminina na política.

Racionamento
O presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, afirma 

que a severa estiagem que 
assola o Paraná não deve 
causar o racionamento de 
água. Stabile explanou aos 
deputados as ações para 
enfrentar o longo período 
sem chuvas. As medidas 
preventivas implantadas 
pela Sanepar devem evitar 
o racionamento de água, 
mas ele reafirmou que é 
preciso o uso racional da 
água.

Seguro-desemprego
O Ministério da Economia 
aponta que foram 51.120 
solicitações de seguro-
desemprego em abril deste 
ano no Paraná. O Estado 
ficou atrás de São Paulo 
com 217.247 solicitações, 
Minas Gerais com 85.990, 
Rio de Janeiro com 58.945 
e Rio Grande do Sul, com 
53.055. Por conta da 
pandemia do coronavírus 
e das restrições impostas 
pelo distanciamento social, 
quase todas as solicitações 
de seguro-desemprego têm 
sido feitas pela internet, 
já que as agências onde 
é possível dar entrada no 
benefício presencialmente 
estão com o atendimento 
total ou parcialmente 
suspenso.

Menor taxa
O Paraná foi o estado que 
apresentou a menor taxa 
de crescimento de casos 
de covid-19 entre 11 e 
18 de maio. No período, 
a variação foi de 27,6% 
no número de registros 
confirmados da doença, 
enquanto a média nacional 
bateu em 49,5%. No 
mesmo período, a taxa de 
crescimento do número 
de óbitos causados pelo 
novo coronavírus no Paraná 
também foi a menor do 
Brasil: 14,4%.

Alimento
para todos

A Defensora Pública 
da Infância em Umua-
rama, Dra. Ana Luisa 
Miola, em atuação con-
junta com o Núcleo da 
Infância e Juventude da 
Defensoria Pública do 
Paraná, ingressou com 
ação civil pública plei-
teando que a Prefeitura 
Municipal forneça kits de 
alimentação para todos 
os alunos da rede muni-
cipal de ensino e não 
somente aos cadastrados 
no programa Bolsa Famí-
lia como vem fazendo. A 
ação foi proposta em 29 
de abril, após o Municí-
pio não acatar a reco-
mendação da Defensoria 
Pública que foi enviada 
anteriormente.

No dia 13 de maio o 
Juiz da Vara da Infância 
e Juventude, Leonardo 
Marcelo Mounic Lago 

Cadastrados recebem
Por sua vez, a Secretaria de Educação, através do 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE), decidiu distribuir 
a merenda escolar às famílias dos estudantes das escolas 
de educação básica, cadastradas em programas sociais, 
montou kits e convocou famílias para buscar as cestas. 

Através do Conselho Nacional dos Municípios (CNM), as 
prefeituras foram orientadas a tratar o assunto direta-

mente com os conselheiros da alimentação escolar. A dis-
tribuição da merenda foi determinada por lei federal sob 
a determinação de que, durante períodos de suspensão 

das aulas em razão de situação de emergência ou calami-
dade pública, fica autorizada a distribuição imediata dos 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Pnae 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos pais ou 
responsáveis pelos estudantes matriculados da educação 
básica, com acompanhamento pela CAE. A estimativa era 

de que seriam atendidas cerca de 1.500 famílias.

(Substituto) deferiu a 
liminar, determinando 
que o município passe 
a fornecer tais kits a 
todos os alunos matri-
culados na rede munici-
pal, sob pena de multa 
diária de R$ 10 mil, até 
o limite de R$ 100 mil.

Para a Defensora 
Pública, “essa ação é 
impor tante para asse-
gurar o direito ao edu-
cando à alimentação, 
mormente nessa situa-
ção em que muitas famí-
lias estão passando por 
grave crise financeira”.

A Secretaria de Comu-
nicação (Secom) da Prefei-
tura de Umuarama relatou 
em nota que: “A Prefeitura 
desconhece a liminar e 
aguardará ser formal-
mente intimada de even-
tual decisão nesse sen-
tido, para se manifestar”.
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Sobem para 20 os casos positivos 
de coronavírus em Umuarama

A Secretaria Municipal de Saúde 
recebeu ontem (quarta-feira, 20) a 
confirmação de novos dois casos 
positivos de coronavírus em Umua-
rama. Com estes, subiu para 20 
a quantidade de pessoas infecta-
das com a doença no município. 
Novamente uma criança é uma das 
pacientes que está em isolamento. 
O bebê tem apenas 9 meses.

Segundo a assessoria de 
imprensa, os novos casos são, 
além de o bebê de 9 meses (do 
sexo masculino), também de uma 
mulher jovem de 19 anos.

A assessoria também confir-
mou que estes dois pacientes 

permanecem em isolamento domi-
ciliar e não foram hospitalizados.

Com a infecção deste bebê, subiu 
para três, o número de crianças 
contaminadas com a Covid-19 na 
cidade, desde o início da pandemia.

Nos levantamentos feitos pelas 
equipes de acompanhamento da 
Secretaria de Saúde, foi verificado 
que oestes dois últimos casos 
não fazem parte de pessoas com 
grau de parentesco com os últi-
mos casos registrados no municí-
pio. Lembrando que um motorista 
que esteve em São Paulo voltou 
à Umuarama contaminado e teria 
transmitido transmitiu a doença 

para irmão e sobrinho, também 
para uma criança e uma mulher 
da mesma família.

Os servidores também constata-
ram que o quadro de saúde destes 
dois novos pacientes é estável.

NÚMEROS
Entre os 20 casos confirma-

dos, seis pessoas estão recupe-
radas, 12 permanecem em isola-
mento e uma continua internada 
em UTI. Uma mulher morreu. Há 
ainda 211 pessoas em acompa-
nhamento com suspeita de con-
tágio, duas delas internadas em 
enfermaria. Até o momento, 256 
casos foram descartados.

A Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar) iniciou 
o inquérito soro-epidemiológico 
do rebanho bovino do Estado. 
Serão coletadas amostras do 
sangue de quase 10 mil animais 
em 330 propriedades rurais. 
Esta é uma das últimas provi-
dências para o reconhecimento 
internacional do Paraná de Área 
Livre de Febre Aftosa sem Vaci-
nação pela Organização Mundial 
da Saúde Animal (OIE), prevista 
para ocorrer em 2021. O prazo 
para conclusão do inquérito é 
de quatro semanas. Depois, as 
amostras serão enviadas para 
análise no laboratório oficial do 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, que divul-
gará o resultado em julho. “O 
inquérito servirá para comprovar 
que não há circulação viral de 
febre aftosa no Paraná”, explica 
o diretor-presidente da Adapar, 
Otamir Cesar Mar tins.

O secretário estadual da 
Agricultura e do Abastecimento 

Agência Agropecuária inicia inquérito 
epidemiológico da aftosa no Paraná

Norber to Or tigara, destaca que 
a compreensão dos produtores 
paranaenses nesse momento é 
fundamental. “Pedimos a colabo-
ração dos agricultores que serão 
visitados. O novo status sanitário 
vai ajudar a aumentar o protago-
nismo da produção paranaense 
no mercado internacional”.

CADASTRO
Desde 1º de maio acontece a Cam-

panha de Atualização de Rebanhos, 
que substitui a vacinação contra a febre 
aftosa no Paraná e, por conta da pan-
demia, se estenderá até 30 de novem-
bro. A atualização de rebanhos deve 
ser feita preferencialmente de forma 
on-line, por meio do site da Adapar.

AEN

SERÃO coletadas amostras do sangue de quase 10 mil animais em 330 propriedades rurais
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

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

Processo: 0010371-41.2018.8.16.0173
Classe Processual: Monitória

Assunto Principal: Nota Promissória
Valor da Causa: R$ 4.141,16

Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): KARLA KAMILA YAMAMOTO 

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

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

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

presente  o(a) requerido(a)  ,CITA Karla Kamila Yamamoto, inscrito(a) no CPF/MF nº 079.546.869-57
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0010371-41.2018.8.16.0173 - Projudi

 e requerido(a) , nos termos daAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Karla Kamila Yamamoto
inicial a seguir transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 4.141,16, em data

de 20/08/2018, representada pela nota promissória, desprovida de força executiva. Em que pese a emissão
do título, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo devidamente cobrada, não havendo outra solução
senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de praxe.

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

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

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

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

Umuarama, 04 de maio de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PROJUDI - Processo: 0010371-41.2018.8.16.0173 - Ref. mov. 125.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
04/05/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE BIODIESEL DO 
ESTADO DO PARANA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 27/05/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini  Nº10  
nesta  cidade  de Colorado Estado do  Paraná , onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação  do Balanço Financeiro do  exercício  de   2019 .         
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 21 de Maio de 2020.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Umuarama abre inscrições 
para Agentes de Trânsito
Estão abertas as inscri-

ções ao concurso público 
de Agente da Autoridade 
de Trânsito da Prefeitura 
de Umuarama. O município 
abriu 10 vagas para ampla 
concorrência e duas vagas 
destinadas a pessoas com 
necessidades especiais 
(PCN). O salário inicial é de 
R$ 1.825,17 com jornada 
de 40 horas semanais, 
sob o regime estatutário. 
O período de inscrições vai 
até 19 de junho, por meio 
do site ippec.org.br e a 
taxa é de R$ 60.

As exigências para os 
candidatos são Ensino 

Médio completo e Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria “AB” ou 
superior. O edital com mais 
informações sobre o con-
curso pode ser baixado e 
consultado no diário oficial 
do município, no site do 
IPPEC e também na home-
page da Prefeitura, com 
detalhes sobre a inscrição, 
isenções, prazos, as pro-
vas objetiva, de títulos e de 
aptidão física, condições 
especiais e requisitos para 
posse no cargo.

O concurso tem validade 
de dois anos, podendo 
ser prorrogado por igual 

período a critério do Exe-
cutivo. A convocação dos 
aprovados será de acordo 
com a necessidade e a 
conveniência do município. 
A prova escrita ocorrerá em 
Umuarama (a data provável 
é 12 de julho), em local a 
ser informado no edital de 
ensalamento. A Diretoria de 
Recursos Humanos informa 
que datas, locais ou horá-
rios das provas e demais 
eventos serão divulgados 
através de editais publica-
dos nos endereços eletrô-
nicos citados acima.

FUNÇÕES
Entre outras funções, 

o Agente da Autoridade de 

Trânsito é responsável pela 
fiscalização eletrônica de 
velocidade e infrações de 
competência municipal e 
estadual, orientação, visto-
ria, notificações e autos de 
infração, além de medidas 
administrativas previstas 
na lei; fará o controle de 
trânsito e transporte, blitz 
e operações especiais; 
garantirá o cumprimento 
da legislação do trânsito e 
transporte público, fiscali-
zando a circulação de veícu-
los, pedestres e animais; e 
auxiliará em operações reali-
zadas pelo Procon e setores 
de Obras, Postura e Vigilân-
cia em Saúde do município.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A Secretaria de 
Saúde desenvolve uma 
série de ações para 
dimensionar a circulação 
do novo coronavírus 
em Umuarama. Uma 
delas é a testagem 
rápida oferecida para os 
profissionais da área de 

saúde da esfera pública (postos de saúde, centros de especialidades, 
ambulatórios e Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia), da 
ala Covid do hospital de referência para o atendimento da doença e 
por amostragem nos outros hospitais. As ações objetivam reforçar o 
ambiente seguro aos profissionais que estão na linha de frente do enfren-
tamento à pandemia, atendendo às pessoas que apresentam sintomas da 
doença e necessitam de tratamento na cidade.
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Proibição
de reajustes

O deputado Estadual 
Delegado Fernando Mar-
tins (PSL) protocolou 
ontem (quarta-feira, 20) 
na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep) um 
Projeto de Lei que pede 
a proibição dos reajustes 
ou aumentos tarifários 
incidentes nas contas 
de energia elétr ica, 
água, gás e telecomuni-
cações enquanto durar 
o estado de calamidade 
pública em função da 
pandemia de Covid-19.

De acordo com o texto, 
em sua justificativa, o par-
lamentar ressalta que as 
medidas solicitadas são 
necessárias por conta 
dos reflexos econômicos 
provocados pelas medi-
das de isolamento social 
que foram tomadas pelos 
governos, no intuito de 
conter o avanço e contá-
gio da doença, fator que 
pode provocar o colapso 

do sistema de saúde.
O Projeto de Lei tam-

bém detalha que, além 
da diminuição do poder 
de compra, muitas pes-
soas perderam seus 
empregos e por isso, são 
necessárias medidas que 
garantam a manutenção 
de serviços essenciais 
para estas famílias. 

Seguindo sua tra-
mitação normal dentro 
da Assembleia Legis-
lativa, depois de proto-
colado, o projeto segue 
para a Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) e depois para as 
demais Comissões da 
Alep, antes de ser enca-
minhada ao plenário, 
podendo ainda sofrer 
alterações através de 
emendas propostas pelo 
autor, ou por outros par-
lamentares no decorrer 
do caminho até os tur-
nos de votação.

DEPUTADO quer proibir aumento nas tarifas de água, luz, telefone e gás durante 
estado de calamidade pública

ASSESSORIA

Risco nas contas
Em reunião on-line com 
dirigentes do setor de 
comércio na terça-feira, 
fim do dia, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
alertou para o risco nas 
contas públicas com os gastos 
emergenciais necessários 
para salvar a Saúde, os 
estados e as prefeituras. 
“Temporariamente 
interrompemos as reformas 
estruturantes (...) O Brasil 
gastou de impacto fiscal duas 
vezes a média dos [países] 
emergentes [2,3%], foi 4,6% 
do PIB, e acima da média 
dos países avançados, que é 
de 4,4%”. Guedes acendeu 
o alerta ao dizer que “isso 
é só o impacto da onda da 
saúde, ainda virá o impacto 
da economia”. 

Funcionalismo espera
O ministro cravou que 
o funcionalismo terá de 
esperar: “É importante que 
não haja aumento para 
funcionalismo. Temos que 
dar dinheiro para a Saúde, 
para o problema da Saúde, e 
não para ficar alimentando 
a máquina num momento 
grave como esse”. 

Comporta aberta
Carlos Marun, o famoso 
ministro do front da 
tropa de Michel Temer, 
foi reconduzido como 
conselheiro da Usina Itaipu. 
Gostem ou não dele, o Trator 
mostrou serviço lá. 

Letivo perdido
Dificilmente as universidades 
federais voltarão a ter aulas 
presenciais. O máximo que 
farão será um plano de aulas 
nos câmpus para ajustar 
disciplinas para 2021.

Ouvidos abertos
Paulo Guedes recebeu 
(on-line) o setor de serviços, 
após ser criticado por só 
ouvir os industriais. Guedes 
argumentou que é mais fácil 

conversar com a indústria, 
diante do tamanho potencial 
de diversificado do setor 
de Serviços. O presidente 
da Frente Parlamentar do 
Setor, deputado federal 
Laércio Oliveira, convidou 30 
entidades com representação 
nacional para participar da 
reunião virtual. 

Onda Guediana 
No encontro virtual, 
Guedes revelou que daqui 
a 30 dias vai começar a 
“disparar nossas ondas 
de investimentos e ondas 
de apoio à produção e 
emprego”. 

MERCADO
Roda a roleta
Há lobby forte no Congresso, 
com aval discreto do Planalto, 
para liberação de cassinos 
em resorts no Brasil. Os 
maiores interessados são 
Sheldon Adelson e 
Donald Trump.

USA & BR
O Governo dos Estados 
Unidos já doou para o Brasil 
US$ 6,5 milhões (R$ 37 
milhões) para o combate 
ao coronavírus. Maioria das 
ações direcionadas à região 
amazônica.

Termômetro 
Um empresário paulistano 
leitor da Coluna, dono de 
duas concessionárias de 
revendas de veículos, conta o 
cenário: não vende um carro 
sequer há 60 dias. 

Ponto final
2020 é um ano nulo, para 
apagar da História da 
Humanidade, para pular no 
calendário.
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Ação da PM gera prejuízo de R$ 1 milhão aos contrabandistas
Quadrilhas de Umuarama que 

fazem parte de ramificações crimi-
nosas envolvendo contrabandistas 
de cigarros paraguaios levaram 
ontem (quarta-feira, 20), um duro 
golpe da Polícia Militar. Equipes 
dos grupos Rotam (Rondas Osten-
sivas), RPAS (Rádio Patrulha) e 
Polícia Ambiental realizaram buscas 
em oficinas, residências e lojas de 
acessórios, em busca de veícu-
los preparados para o transporta 
das mercadorias ilícitas. Somente 
durante a manhã, foram apreendi-
dos 8 carros e uma caminhonete.

A quantidade de pessoas e 
veículos envolvidos neste tipo de 
crime é tamanha, que as equi-
pes policiais quase não deram 
conta de rastrear todos os veí-
culos suspeitos já monitorados. 
Alguns que foram avistados em 
oficinas, chegaram a ser recolhi-
dos daquelas empresas antes 
da abordagem e levados para 
serem escondidos em fundos de 
residências. O que os criminosos 

Ainda de acordo com o tenente 
Helio, comandante da operação, 
o 25º Batalhão recebeu diversas 
denúncias anônimas que ajudaram 
a polícia a chegar no paradeiro dos 
veículos, das empresas e das resi-
dências, ligadas aos contrabandis-
tas. “Somente neste mês de maio, 
recebemos diversas informações 
que foram monitoradas, dando 
conta de empresas que estariam 
preparando veículos para o contra-
bando. Em seguida passamos a 
averiguar as ligações dos envolvi-
dos e residências onde poderiam 
estar sendo escondidos alguns 
destes veículos”, lembra o tenente.

Na última terça-feira (19) uma 
denunciante mais detalhada levou 
os policiais a localizarem alguns 
pontos estratégicos, fator que 
facilitou no trabalho desenvolvido 

não imaginavam, é que a polícia 
também monitorava estes ende-
reços e, para o azar do crime 

Oficinas vistoriadas

VEÍCULOS apreendidos foram encaminhados ao pátio do 25o BPM e depois levados para a Polícia Federal 
em Guaíra

De acordo com o tenente Helio 
Carvalho, a operação policial foi ini-
ciada durante a manhã da quarta-feira 
(20), quando as equipes do 25º Bata-
lhão de Polícia Militar e do pelotão 
de Polícia Ambiental começaram a 
fiscalização em algumas oficinas 
mecânicas e lojas de acessórios e 
recuperação de veículos. Inicialmente 
foram apreendidos set3e veículos, 
sendo que eram seis carros e uma 
caminhonete. Todos estavam prepa-
rados para serem usados no contra-
bando de cigarros. Todos os veículos 
recolhidos ao pátio do 25º Batalhão 
da PM estavam sem os bancos dos 
passageiros, o que abre espaço para 
o armazenamento da carga ilícita.

organizado, os endereços também 
foram visitados, onde alguns dos 
carros também foram localizados.

SEGUNDO o tenente Hélio Carvalho, a PM monitorou os pontos onde os veículos eram preparados

FOTOS: ALEX MIRANDA

Identidades
Depois que foram realizadas as apreensões, os policiais militares de 

Umuarama começaram a averiguar as identidades de pessoas envolvidas 
diretamente com o contrabando e outras que estavam apenas traba-

lhando na preparação dos veículos apreendidos. “Em algumas das ofi-
cinas conseguimos apurar alguns nomes de pessoas envolvidas, sendo 

que algumas até são proprietárias de veículos apreendidos. A estimativa 
do 25º Batalhão é de que todos os carros apreendidos podem estar ava-
liados em aproximadamente R$ 1 milhão”. O Ford Edge é blindado. Após 
o registro do boletim de ocorrência os veículos serão entregues na sede 

da Polícia Federal (PF), em Guaíra.

Denúncias

ontem (20). “Com tais informações, 
a Polícia Militar fez as averiguações 
iniciais aos locais e posteriormente 
conseguimos realizar as apreen-
sões dos veículos, que estavam 
somente com o banco do motorista. 
Essa alteração ocorre para que haja 
mais espaço para o transporte de 
ilícitos, geralmente cigarros”

Conforme os levantamentos 
feitos depois das apreensões, foi 
descoberto que apenas um dos veí-
culos recolhidos possuía documen-
tação falsa. “O documento é falso 
e acreditamos que seja produto de 
furto ou roubo, mas ainda estamos 
levantando essas informações”, 
destacou o tenente Hélio Carvalho.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Quando pessoas que se importam se unem, 
arregaçam as mangas e atuam para melhorar 
a comunidade, isso é uma coisa linda, uma 
sensação incrível para todos os envolvidos. 
Isso é o Lions. Ser um Leão é liderar dando 
exemplo, construir relacionamentos e melho-
rar o mundo por meio da bondade. São 1,4 
milhões de homens e mulheres que se impor-
tam, servindo juntos para que possam ter um 
impacto ainda maior e mudar mais vidas.  

Companheiros Wilson Avigo e Orlando Luiz dos Santos 
em campanha de aquisição de cadeiras de rodas para 

o Banco Ortopédico do Lions Clube de Umuarama. 

A  B O N D A D E  E M  A Ç Ã O  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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MALHAÇÃO 
Tato tenta convencer Roney 
de que é o pai biológico de 
Tonico. Anderson avisa a 
Tina que MC Pimenta quis 
ler sua música novamente. 
Tato cuida de Tonico. Bóris 
sugere fazer uma festa para 
inaugurar o novo aplicativo 
da biblioteca. Ellen, Tina, 
Benê e Lica visitam Keyla. 
Mitsuko exige que Edgar 
melhore a segurança do 
colégio. Tina, Ellen, Benê, 
Lica e Keyla lembram de 
quando se conheceram. 
Tina implora que Noboru 
converse com Anderson. 
Roney questiona Keyla 
sobre Deco. Keyla se emo-
ciona com a recepção de 
Tato. Edgar e Marta conver-
sam com Lica. Tato informa 
a Keyla que irá ao cartório 
registrar Tonico.

NOVO MUNDO 
Joaquim tenta convencer 
José Bonifácio a aceitar o 
pedido de Dom Pedro. Anna 
estranha o comportamento 
de Thomas. Piatã não con-
segue falar a verdade para 
Ubirajara. Padre Olinto acon-
selha Ferdinando. José Boni-
fácio pede para conversar 
com Dom Pedro. Amália tem 
um surto. Madre Assunção 
proíbe Peter de continuar 
tratando Amália. José Boni-
fácio impõe uma condição 
a Dom Pedro para aceitar o 
cargo de Ministro. Domitila 
vai à casa de Thomas. Fran-
cisco avisa a Dom Pedro 
que Domitila vai embora e 
o príncipe vai atrás dela.

TOTALMENTE DEMAIS
Fabinho descobre por Mir-
thes que Jonatas é quem 
está fazendo o pagamento 
das pessoas da comuni-
dade do Tamanduá. Leila 

incentiva Eliza a f icar 
à vontade durante sua 
entrevista. Rosângela cri-
tica Montanha por dar aula 
de funk para seus alunos. 
Cassandra chega atrasada 
para a entrevista. Leila 
aconselha Eliza a ser mais 
gentil com as pessoas. 
Rosângela pede descul-
pas a Montanha. Débora 
se candidata a um estágio 
na Bastille. Fabinho com-
prova que foi Cassandra 
quem dopou Jonatas.

FINA ESTAMPA 
Paulo e Esther discutem. 
Griselda estranha que Perei-
rinha e Enzo estejam refor-
mando sua antiga casa. 
Amália se surpreende com 
o estado de Rafael. Íris 
procura a mala de dinheiro 
que Griselda havia separado 
para Teodora. Vanessa e 
Paulo se beijam. Teodora 
pensa em descobrir o que 
Pereirinha e Enzo procuram 
na antiga casa de Griselda. 
Renê liga para Griselda e 
interrompe sua conversa 
com Guaracy.

AS AVENTURAS DE 
POLIANA 

Sophie inicia suas aulas 
na comunidade. Sérgio 
pede um adiantamento 
para Pendleton para finan-
ciar a viagem de Luigi. Vini 
tenta descobrir o nome 
verdadeiro de Mosquito e 
pede para Durval checar 
seu documento. Nadine 
segue Violeta até o Toca-
-Toca. Jef f recebe uma 
car ta misteriosa. Nancy 
escuta Waldisney falando 
com seus comparsas no 
telefone e fica assustada. 
Glória dá um jantar para 
tentar aproximar Pendle-
ton, Marcelo e Roger.

CÚMPLICES DE UM 
RESGATE

Isabela pensa que Regina 
tem a ver com o acidente 
de Otavio. Mateus e Dóris 
fazem um bazar no Vilarejo 

para arrecadar fundos para 
comprar o cavalo Dourado. 
A polícia vai até a mansão 
de Regina e diz que está 
investigando o fato dela ter 
sequestrado a própria filha.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você receberá boas notícias de alguém que conhece. Vá até 
ela sem medo, não há nada com que se preocupar. Você vai 
estar mais em sintonia com o seu corpo do que o normal, use 
esta oportunidade para avaliar sua dieta.

Touro 21/04 a 20/05
Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em sin-
tonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. Você 
está inundado com uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Observar as coisas vai fazer com que você queira adotar alguns 
valores novos e mais profundos. Uma súbita sensação de can-
saço fará você ver que é hora de ter uma noite tranquila, passe 
algum tempo sozinha e descanse.

Câncer 21/06 a 21/07
Seus pensamentos estão se tornando mais claros. É hora de 
começar a se concentrar em você mesmo. Você precisa liberar 
as ideias fixas e reencontrar o seu dinamismo, isso lhe trará 
um pouco de ar fresco.

Leão 22/07 a 22/08
Este é um bom dia para falar francamente. Você não será capaz 
de suportar mais restrições. Seu cérebro sobrecarregado merece 
e exige descanso e evasão. Coma vegetais.

Virgem 23/08 a 22/09
Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes e 
há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria a 
se livrar do estresse. Uma fadiga nervosa está esperando por 
você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Libra 23/09 a 22/10
Você vai encontrar o melhor caminho para sair de um impasse 
graças ao conselho de uma pessoa bem informada, então seja 
receptivo aos seus conselhos. A falta de ação seria um risco e 
você deve, pelo menos, assumir uma atividade que mantenha 
sua energia fluindo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você sente a necessidade de se concentrar no que é essencial 
e está mais sério que de costume, com toda a razão. Você 
terá que mostrar sua capacidade de improvisar. Não se segure.

Sagitário 22/11 a 22/12
Não haverá retorno positivo de suas iniciativas de quatro sema-
nas atrás. Você vai se sentir combatendo os obstáculos, haverá 
um bom ânimo e você vai ser eficaz de forma prática.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você está no centro do palco e não terá problemas para 
persuadir os outros a trabalharem com você. Evite dis-
cussões tempestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Aquário 21/01 a 19/02
Você será tentado a assumir riscos. No entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. Cuide do seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você deve rever suas prioridades em relação ao seu 
estilo de vida.

Peixes 20/02 a 20/03
Você está decidido a enfrentar questões importantes e vai 
saber como envolver as pessoas ao seu redor! Seria bom olhar 
objetivamente para sua dieta e resolver alguns desequilíbrios 
prejudiciais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CSMT
NOSTALGICO
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TATOUOOG
DOAMEMR
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ADEREUNEM
EÇACEITA
HAMINCAS

POSARDAR
NGUMEDT
RUMINABAU

CAVAEXTRA

Indivíduo
ilustre em
uma festa

O orna-
mental é
efetuado

na piscina

Aquele
que sofre

de saudade

Imita
a "voz" 
do gato

José de
(?): 

escreveu
"Iracema"

Amiga da
Magali
(HQ)

Pieda-
de; com-
paixão

Empresa
de tele-

fonia

Atam;
ligam 

Abraça
causa

política

Que te
pertence

(fem.)

Consoantes 
de "bote"

A hora
adicional

de trabalho

Rita (?),
cantora  

Dois seres
de contos
de fadas

Tipo de computador
(red.)

Tronco de
madeira
A capital
do Egito

Vitamina
da laranja
Segundo
(símbolo)

Carbura-
dor, para-
lama etc.
Suposição

Tubulação
de água

O sentido
da pele

Final de
oração

Ellen Roc-
che, atriz

Romano
(abrev.)

Mil formam
um quilo

"(?) Linda
Mulher",

filme

Ditongo de
"oblíquo" 
Anexo de
cozinhas

Sucede
o "Q"

Atrasar 

Concorda
em

Substância
vulcânica

Povo an-
dino (pl.)

(?) Guerra,
cineasta 

Presentear

Tolo 
(pop.)

Caixa do
tesouro

Incógnita 
matemática

Presunto,
em inglês
Agir como
a modelo 

Lado afia-
do da faca
Ultraviole-
ta (sigla)

Fura 
(a terra)

A letra
"ene"

Remasti-
ga como 

o boi 

3/ham. 4/tato. 5/magma — salto. 9/autopeças. 10/nostálgico.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni O rio atinge seus objetivos, porque 
aprendeu a contornar obstáculos.

(Lao-Tsé)

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Cida Sato, 
Norma Gunsch Moura, Elma Gonçal-
ves do Nascimento, Luciana Maria 

Gonçalves Fin Maringolo, Olga Nas-
cimento Caldas e Susiley Brito dos 

Santos. Da coluna: felicidades.

ZOOM
A lente exclusiva de Luci Lemes ilumina a coluna desta quinta-feira (21)  
com o clique da advogada GISELA TROVO -, sempre antenada, conectada e 
a frente do seu tempo.  Da vizinha cidade de Pérola, ela divide seu tempo 

entre a Capital do Estado e Umuarama onde tem seu escritório de advocacia. 
É também co-fundadora do Empreenda Law. 

LUCI LEMES
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ALERTA!
Na segunda-feira, 18 de maio, o calen-
dário registrou  o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, instituído pela 
Lei Federal nº 9.970 de 2000.Segundo 

pesquisas  a violência sexual contra crian-
ças e adolescentes correspondeu a 11% 
dos 159 mil registros feitos pelo canal 

do Governo, ao longo de 2019. Ao todo, 
no último ano, foram 17 mil ocorrências 
. Ainda de acordo com o Ministério, em 
73% dos casos, o abuso sexual ocorre na 
casa da própria vítima ou do suspeito e é 
cometido por pai ou padrasto em 40% das 
denúncias. O suspeito é do sexo masculi-
no em 87% dos registros. Segundo dados 

do Fórum de Segurança Pública, entre 
2017 e 2018, quatro meninas de até 13 
anos são estupradas a cada hora no país. 
Em 2018, o país também bateu o triste 
recorde de ocorrências de abuso sexual 
infantil: 32 mil vítimas. Números que 

assustam e preocupam.

Marcado para 2021, 
o Prêmio Mulher Empreendedora!

SANDRA MARA ALONSO GUILHERME  foi a empresária 
escolhida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Ges-
tora de Umuarama e pelos parceiros Sesc, Senac e  Sin-
dilojistas   para ser  homenageada pela Fecomércio, em 
2020. E por conta do COVID19 a festa que estava marca-
da para o mês de março de 2020 foi adiada para os dias 
26, 27 e 28 de março de 2021, nas instalações do Sesc 

Caiobá. Ela é diretora da Empresa Baterax em Umuarama. 
A presidente da Câmara da Mulher do Paraná repassou a 
notícia no início da semana e garantiu que a festa será 

redobrada e com a presença do Presidente da Fecomércio 
e vice-governador Darci Piana e todas as câmaras insta-
ladas no Paraná.  A caravana de empresárias da CMEG e 

amigas da homenageada estão cientes de que a homena-
gem merecida será de grande importância para a empre-

sária umuaramense.

ARQUIVO PESSOAL
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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 1.0 LT ......................................................... 13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 31.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................... 15/16 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 36.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................... 19/19 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LT ......................................................... 13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 33.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................... 16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 53.900,00
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
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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

Nesta era do conhecimento e de mudanças 
aceleradas, continuar os estudos é a decisão mais 

acertada que o profissional de qualquer área 
toma. Para o graduado, a especialização é um dos 

caminhos indicados para que ele amplie seu leque de 
competências.

A Unipar tem cerca de cem opções de cursos 
lato sensu, com projeto pedagógico bom para o 

recém-formado, porque o motiva na busca por novos 
conhecimentos, e bom para o profissional que já 
está no mercado de trabalho, porque abre novas 

possibilidades de atualização e aprimoramento das 
suas habilidades. 

Na área da saúde, graduados em Enfermagem, 
Biomedicina, Farmácia, Medicina, Odontologia, 

Medicina Veterinária e áreas afins podem optar pela 
especialização em Infecção Hospitalar e Resistência 

Antimicrobiana.
A proposta é qualificar o pós-graduando para 

atuar nesta área, tão requisitada hoje em dia, com 
conhecimentos amplos e técnicas eficazes. O corpo 
docente, de alto nível, é formado por professores 

mestres e doutores com larga experiência na 
docência, na pesquisa e no mercado de trabalho.
Seguindo à risca todas as exigências do Ministério 

da Educação, a grade curricular é eclética e 
sintonizada com as necessidades de aprendizagem do 

pós-graduando. 
O início das aulas está previsto para o final de 

março; serão 360 horas, ministradas em regime 
quinzenal [às sextas à noite e aos sábados, manhã e 

tarde]. E o número de vagas é limitado: são apenas 30.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Infecção Hospitalar 
e Resistência Antimicrobiana 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SERRA COMERCIO DE COMBUS-
TÍVEIS LTDA pessoa jurídica de 
direitos privados, inscrito no CNPJ: 
04.907.047/0001-94 estabelecida 
na Praça Papa Paulo VI, 3022 – Zona 
I, na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, com cadastro municipal 
nº 21478 comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal, com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Avenida Ivo Sooma
A Avenida Ivo Sooma está rece-

bendo sinalização vertical e horizon-
tal para orientar o tráfego de veículos. 
O serviço faz parte do contrato de 
construção da nova via urbana e é 
executado pela empresa responsável 
pela obra. A Umutrans também está 
implantando dois “anjinhos”, que são 
dispositivos eletrônicos educativos 
para conscientizar os motoristas sobre 
o respeito aos limites de velocidade.

A última etapa da implantação da 
avenida será a iluminação com lumi-
nárias em LED. “A aquisição e insta-
lação da rede de iluminação pública 
ainda depende de licitação, porém 
o processo está bem adiantado e 
deve acontecer nos próximos dias. 
Além disso, a construtora também 
fará alguns reparos em trechos do 
asfalto que sofreram desgaste e 
necessitam de revisão, antes que 
a obra seja entregue ao município”, 
explicou o diretor de Obras da Pre-
feitura, Nélio Guazzelli.

O investimento total na implan-
tação da avenida é de aproximada-
mente R$ 7,3 milhões, em parceria 
com o governo do Estado.

“Com a revitalização da Ângelo 
Moreira e a implantação da Ivo 
Sooma, Umuarama ganha um acesso 
moderno, seguro e rápido para o cen-
tro da cidade, beneficiando milha-
res de moradores daquelas regiões 
que estudam, trabalham e gastam 
no comércio, e também visitantes 
que chegam do Oeste do Estado, 
do Mato Grosso do Sul e Paraguai, 
tanto pela PR-323 quanto pela rodo-
via PR-489, que nos liga a Xambrê 
e ao rio Paraná”, apontou o prefeito 
Celso Pozzobom.



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE MAIO DE 2020

Atletas e dirigentes da Afsu 
ajudam no combate à dengue

Apoio
Umuarama tem hoje 3.285 casos con-
firmados e mais de 10.800 notificações 
desde agosto do ano passado. “Agra-
decemos o apoio dos voluntários, em 
especial do pessoal da Afsu, nesta ação 
que certamente vai ajudar a combater 
o mosquito. Mas precisamos que a 
população também assuma seu papel 
no enfrentamento, cuidando melhor dos 
seus quintais e evitando jogar embala-
gens, recipientes e lixo nas ruas”, reforçou 
o coordenador da Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva.

Diante do cenário de epidemia, 
com números que avançam a ada 
dia, o Serviço de Vigilância em Saúde 
Ambiental tem recebido o trabalho 
voluntário de algumas entidades em 
ações de combate à dengue em Umua-
rama. Nesta semana, o apoio veio da 
Associação de Futsal de Umuarama 
(Afsu), que destacou dirigentes e atle-
tas para recolher lixo, recicláveis e 

materiais que podem acumular água 
e favorecer a reprodução do mosquito 
transmissor da doença.

Vários sacos de resíduos foram 
recolhidos no Parque Jabutica-
beiras, onde há poucos dias uma 
ação semelhante havia sido rea-
lizada pelos agentes de combate 
a endemias (ACE) com apoio dos 

ser vidores da Secretaria Municipal 
de Espor te e Lazer (Smel).

Apesar dos números crescentes 
da dengue, muitos moradores não se 
importam em jogar lixo nos canteiros, 
nas ruas e logradouros públicos, pos-
sibilitando as condições ideais para o 
mosquito se reproduzir e continuar dis-
seminando a doença.

VÁRIOS sacos com resíduos foram recolhidos no Jabuticabeiras, onde há poucos dias ação foi realizada pelos agentes do município
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