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íntegra pela maioria 
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Família autoriza 
doação de rins de 
homem de 61 anos 
vítima de AVC 

Pit Bull entrega 
dono procurado 
por assalto para a 
Polícia Civil 

Casos de covid disparam e 
chegam a 78 em Umuarama

Desde o fim da última semana, a Secretaria de Saúde de Umuarama vem registrando 
um aumento gradativo de casos positivos de coronavírus na cidade. No sábado, 14 

pacientes foram diagnosticados com a doença, o que não estava sendo esperado pelas 
autoridades em saúde e deixou todos apreensivos. O boletim de ontem trouxe oito novos 

casos, elevando a quantidade de pessoas acometidas pelo vírus para 78. l Pág. 4

De porta em porta
Mais de 70 servidores comissionados voluntários, 

identificados com jalecos verdes, estão atuando nas ruas 
da cidade, realizando abordagem e levando orientações em 
comércios e residências no Centro e nos bairros. O trabalho 

tem o apoio da Guarda Municipal e carros de som, que 
divulgam orientações nos locais da ação. 
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Mascarando
O juiz Renato Borelli, do DF, obrigou o presidente Jair 
Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos de Brasília, 
sob pena de multa de R$ 2 mil por dia. Na decisão, o 
magistrado citou um decreto do governador Ibaneis Rocha 
que obrigou a população a utilizar as máscaras em espaços 
públicos durante a pandemia. Renato Borelli também 
determinou que a União deve exigir de seus servidores o uso 
de máscaras, sob pena de multa diária de R$ 20 mil, e que 
o Governo do DF fiscalize o uso. A decisão atende a pedido 
do advogado Victor Neiva, representante dos anistiados na 
Comissão de Anistia do Governo Federal.

Eleições 2020
O senador Wewerton Rocha 
(PDT-MA) propõe que o 
primeiro turno seja realizado 
em 15 de novembro e 
o segundo, em 29 de 
novembro. Um dispositivo 
do texto permite a realização 
de um turno suplementar em 
Estados e municípios muito 
afetados pela pandemia até 
27 de dezembro de 2020. 
A PEC foi votada ontem 
(23) em sessão remota do 
Plenário do Senado Federal. 
O adiamento das eleições se 
fez necessário por causa do 
avanço da covid-19 e pelas 
medidas preventivas de 
isolamento social adotadas 
no país.

Os R$ 30 mil de Moro
O subprocurador-geral do MP de Contas, Lucas Rocha Furtado, 
solicitou ao TCU que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro 
deixe de receber salário no período de quarentena, tendo em 
vista as colunas que passou a escrever na revista Crusoé e no 
jornal O Globo. O ex-ministro receberá salário mensal de cerca 
de R$ 30 mil até outubro, quando se encerra a quarentena 
que ele deve cumprir após ter deixado o cargo. Moro deixou o 
governo Bolsonaro no fim de abril, alegando que o presidente 
estaria tentando interferir politicamente na PF.

Acúmulo de funções
“Privilegiado com a autorização da Comissão de Ética, é de 
conhecimento que o ex-ministro da Justiça, Sr. Sérgio Moro, 
vem acumulando funções em diversos veículos de comunicação, 
dentre os quais a revista ‘Crusoé’ e o jornal ‘O Globo’”, aponta 
Furtado, que expressa preocupação com o uso de informações 
privilegiadas por Moro e questiona o recebimento de recursos 
públicos para deixar de trabalhar quando, em verdade, está 
trabalhando. Em nota, Moro disse que a atuação foi autorizada 
pela Comissão de Ética da Presidência da República e não gera 
conflito de interesses.

Prazos
Wewerton Rocha estipula 
que a partir de 11/08 haja 
a vedação à transmissão 
de programa apresentado 
ou comentado por pré-
candidato. De 31/08 a 
16/09 acontece a escolha 
dos candidatos e definição 
das coligações. Até 26/09 
o registro das candidaturas 
no TSE, após 26/09 o início 
da propaganda eleitoral. 
Até 15/12 o envio das 
prestações de contas. A 
diplomação dos eleitos 
deverá ocorrer no dia 18 de 
dezembro. O julgamento 
das contas eleitorais terá 
prazo estendido, até 12 de 
fevereiro de 2021.
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Secretário Feder é o mais 
cotado para assumir o MEC

O secretário de Educação do 
Paraná, Renato Feder, pode assumir o 
cargo de ministro da Educação e suce-
der a Abraham Weintraub. Apontado 
como de perfil ‘liberal’ e de boa rela-
ção com o mundo empresarial, Feder 
teve o nome sugerido ao presidente 
Jair Bolsonaro e, segundo integran-
tes do Palácio do Planalto, iniciou um 
‘namoro’ com o governo. Há a possi-
bilidade de o secretário se reunir com 
o presidente nos próximos dias.

A iniciativa de abrir negociação para 
Feder assumir o cargo teria partido 
do Palácio do Planalto, que busca um 
nome capaz de afastar do Ministério 
da Educação polêmicas que se acumu-
laram durante a gestão de Weintraub.

Feder é empresário do ramo de 
tecnologia e foi o maior doador indi-
vidual na campanha de João Doria 
(PSDB) para Prefeitura de São Paulo 
em 2016, contra o então prefeito da 
capital paulista Fernando Haddad (PT). 
Na ocasião, o atual secretário estadual 
doou R$ 120 mil para o tucano.

BOAS RELAÇÕES
Fontes próximas do governador do 

Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e lideranças 
do partido tentam se desvincular da 
indicação de Feder. Eles afirmam que 
o Palácio do Planalto sondou o secre-
tário. Além de boa relação com o meio 
empresarial, Feder teria aprovação de 
representantes da comunidade judaica. 
Weintraub ficou 14 meses no cargo. Ele 
acumulou desavenças com reitores, 
estudantes, parlamentares e com o 
Supremo Tribunal Federal (STF). Por cha-
mar ministros da Corte de ‘vagabundos’ 
e dizer que ‘colocaria todos na cadeia’, 
Weintraub foi incluído no inquérito das 
fake news. O agora ex-ministro foi exone-
rado no sábado, 20, após desembarcar 
nos Estados Unidos, onde espera assu-
mir cargo no Banco Mundial.

OUTRO COTADO
O secretário de Alfabetização, Car-

los Nadalim, chegou a ser cotado ao 
comando da Educação. Seguidor do 
escritor Olavo de Carvalho, ‘guru do 
bolsonarismo’, Nadalim teria saído 

Volta das cotas
O Ministério da Educação tornou sem efeito a portaria assinada pelo ex-mi-

nistro Abraham Weintraub que acabava com incentivos a cotas para estudantes 
negros, indígenas e com deficiência em cursos de pós-graduação. A revogação 

tem a assinatura do ministro interino da pasta, Antonio Paulo Vogel de Medeiros. 
A portaria do dia 18 de junho foi o último ato de Weintraub no ministério. No dia 
seguinte ele viajou para os Estados Unidos, desembarcando em Miami no sábado 
(20). A medida foi criticada pelo Congresso e também foi alvo do ministro Gilmar 
Mendes, do SFT, que de prazo de 48 horas para a Advocacia-Geral da União (AGU) 

se manifestar sobre a ação. A portaria também recebeu críticas da Associação 
Nacional de Pós-graduação (ANPG). Segundo o organismo, a medida afetaria insti-

tuições que ainda não haviam implantado programas de cotas.

do radar de possíveis ministros pela 
falta de experiência e por suas liga-
ções com o site Brasil sem Medo, que 
faz ataques ao Supremo.

Feder é administrador de empre-
sas e mestre em economia. Ele foi 
CEO da empresa de tecnologia Mul-
tilaser, cargo que deixou para entrar 
no governo paranaense. Segundo o 
site da secretaria de Educação para-
naense, ele também deu aulas de 

matemática por uma década.
INDEFINIÇÃO

Até o final da tarde de ontem, o pre-
sidente ainda não havia definido o nome 
do novo ministro da Educação. Depois 
da reunião com Feder, Bolsonaro disse 
que vai avaliar outros nomes antes de 
fazer um convite formal para o indicado. 
Auxiliares de Feder disseram que Bolso-
naro prometeu entrar em contato “nos 
próximos dias”.

DIVULGAÇÃO

FEDER saiu da reunião com Bolsonaro sem nenhuma definição oficial se assumiria o cargo
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Avanço do
Covid-19

Desde o final da última 
semana, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Umua-
rama vem registrando um 
aumento gradativo de casos 
positivos de coronavírus na 
cidade. Entre a última sexta-
-feira (19) e sábado (20), 14 
pacientes foram diagnosti-
cados com a doença, fator 
que não estava sendo espe-
rado pelas autoridades em 
saúde, mas deixou todos 
apreensivos com o cresci-
mento violento dos núme-
ros de casos positivos. O 
boletim de ontem (terça-
-feira, 23) trouxe 8 novos 
casos, elevando a quanti-
dade de pessoas atingidas 
pelo vírus para 78.

É importante destacar 
que entre estas, 46 já 
foram consideradas cura-
das da doença, portando 
a Saúde de Umuarama 
trata, nesta terça-feira, de 
32 pessoas infectadas.

Entre os 8 novos casos, 
a Assessoria de Comunica-
ção da prefeitura informa 
que se tratam de dois 
homens com idades de 34 
e 38 anos e seis mulheres 
com idades de 21, 30, 52, 

Cruzeiro do Oeste
registra 17 casos

Na atualização do 
boletim epidemiológico 
da Secretaria de Saúde 
de Cruzeiro do Oeste, foi 
confirmado que na cidade 
estão sendo tratadas cinco 
pessoas acometidas pela 
Covid-19. No total, até 

agora 17 pessoas foram 
infectadas e 12 são con-
sideradas curadas da 
doença. As cinco pessoas 
que estão sendo acompa-
nhadas pelas equipes de 
saúde, permanecem isola-
das em suas residências.

58 (duas) e 62 anos. O 
acréscimo mantém a cidade 
tratando de 27 pessoas em 
isolamento domiciliar e três 
pacientes hospitalizados 
em enfermaria. Apenas dois 
óbitos foram registrados.

AUMENTO DAS 
SUSPEITAS

Outro fator que preocupa 
as pessoas que atuam na 
área de saúde pública do 
município, foi o avanço 
dos casos de suspeita 
de Covid-19, que também 
aumentaram bastante.

De acordo com o Bole-
tim diário emitido pela 
Secretaria de Saúde, 
Umuarama acompanha 
234 pessoas, sendo que 
9 estão hospitalizadas, 
sendo que duas permane-
cem em Unidades de Tra-
tamento Intensivo (UTIs) 
e sete em leitos de enfer-
marias, além de 225 que 
estão em isolamento e são 
monitoradas pelo Centro 
de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE) 
Municipal. Do total de 985 
notificações registradas 
até o momento, 673 sus-
peitas foram descartadas.

Compra Direta
O governador Ratinho Júnior 
anunciou o início programa 
Compra Direta, que terá R$ 
20 milhões para compra de 
alimentos a 907 entidades. Os 
alimentos serão fornecidos por 
148 associações e cooperativas 
da agricultura familiar que se 
credenciaram por meio de 
edital de chamada pública. 
Ao todo, 12,5 mil agricultores 
estão envolvidos.

Novo oeste
O presidente da Itaipu 
Binacional, Joaquim Silva e 
Luna, confirmou que a usina 
está investindo R$ 1 bilhão no 
oeste do Paraná. Os recursos 
serão investidos ao longo de 
cinco anos, começando em 
2019. Entre as obras estão a 
Ponte da Integração Brasil-
Paraguai, a ampliação da pista 
de pouso e decolagem do 
aeroporto de Foz do Iguaçu, 
construção da Perimetral 
Leste, a duplicação da BR-469 
(Rodovia das Cataratas) e 
a reforma da Ponte Ayrton 
Senna em Guaíra.

Aqui é trabalho!
O presidente Jair Bolsonaro 
destacou o trabalho do general 
Joaquim Silva e Luna na direção 
da Itaipu: “Um bom exemplo 
de parceria é o que foi firmado 
entre Itaipu e o Estado do 
Paraná. O governo federal 
apoia toda boa iniciativa, 
desta vez no oeste do Paraná. 
Vamos em frente. O Brasil 
não pode parar!”, postou 
Bolsonaro nas redes sociais.

Células-tronco
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode) 
parabenizou os 
pesquisadores da PUCPR, 
da UFPR e do ICC/Fiocruz 
que iniciaram uma pesquisa 
pioneira que usa células-
tronco no tratamento de 
pacientes com covid-19. 
“Nesse estudo-piloto serão 
envolvidos 15 pacientes. 

Está sendo incluído o 
paciente número quatro. 
Em duas semanas, serão 
incluídos todos pacientes 
selecionados, já internados 
na UTI de covid do Hospital 
das Clínicas da UFPR. Eu me 
orgulhoso em ver o empenho 
dos paranaenses em busca 
do tratamento e cura para 
essa doença tão letal”.

Fator Moro
O ex-ministro Sergio Moro é 
hoje o principal adversário 
de Jair Bolsonaro na corrida 
presidencial de 2022. É o que 
mostra pesquisa da Quaest 
Consultoria. No levantamento, 
Moro aparece com 19% das 
intenções de voto, enquanto 
Bolsonaro tem 22%. Na 
sequência, aparecem Fernando 
Haddad (PT), com 13%, e Ciro 
Gomes (PDT), com 12%. As 
entrevistas, realizadas entre 14 
e 17 de junho, antes da prisão 
de Fabrício Queiroz - ex-assessor 
do filho do presidente.

Temperatura
O Paraná saiu na frente, mais 
uma vez, na prevenção e 
no combate ao coronavírus. 
A Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto de lei - 
dos deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), Ademar 
Traiano (PSDB), Tercílio Turini 
(CDN), Alexandre Curi (PSB) 
e Michele Caputo (PSDB) - 
que determina aferição da 
temperatura corporal em 
ambientes públicos e privados 
de uso coletivo em todo o 
Estado. O projeto segue ainda 
nesta semana para sanção do 
governador Ratinho Junior.

Lockdown
Maioria das grandes cidades 
do Paraná está decretando 
lockdown total ou parcial, ou 
em datas específicas, em função 
da pandemia do coronavírus. 
É o caso de Maringá, Ponta 
Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Medianeira, Londrina, entre 
outras cidades.



EMBALAGENS com alimentos doados pelo Planalto e Cidade 
Canção são processados por estagiários de Tecnologia em Alimentos 
e Nutrição da Unipar e da UEM

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Lei Orçamentária é aprovada na 
íntegra pela maioria na Câmara

Aconteceu na noite da segun-
da-feira (22), a penúltima sessão 
ordinária da Câmara Municipal de 
Umuarama antes do recesso par-
lamentar, regimentalmente pre-
vista para o mês de julho. Ao todo, 
estavam em pauta seis projetos, 
que foram deliberados pelos parla-
mentares. O primeiro deles dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária anual para o 
exercício de 2021 – LOA.

A proposta foi apresentada pre-
viamente durante três sessões 
ordinárias consecutivas, quando 
permaneceu aberta para o recebi-
mento de emendas parlamentares 
e somente depois de vencido esse 
prazo, se tornou apta apreciação 
em plenário. Submetida à primeira 
deliberação, o texto recebeu apro-
vação com quatro votos contrários.

Previdência do funcionalismo
Em seguida forma discutidos 

e votados em segundo turno, os 

Um projeto de combate ao des-
perdício de alimentos vai atender, 
nos próximos dias, diversas famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social, graças a uma parceria com 
duas redes de supermercados com 
lojas na cidade. Frutas, verduras 
e legumes sem valor comercial 
para os mercados estão sendo 
recolhidos duas vezes por semana, 
às segundas e quintas-feiras, e 
processadas para distribuição.
Inicialmente estão sendo atendidas 
entidades que fornecem refeições 
prontas à população carente. Em 

breve os alimentos serão entregues diretamente às famílias. Os alimentos são classificados, 
higienizados duas vezes, picados e embalados e armazenados no refrigerador ou congelados.

CPI do Transporte
Por fim, ainda durante a sessão 
ordinária da segunda-feira (22), foi 
apreciado em primeira discussão o 
Projeto de Resolução Nº 01/2020 
que previa a aprovação do relatório 
final e as conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a qual 
se iniciou em setembro de 2019 e 
analisou o contrato firmado entre o 
Município de Umuarama e a Viação 
Umuarama, prestadora dos serviços 
de transporte coletivo na cidade. a 
CPI foi composta pelos vereadores 
Deybson Bitencourt (Presidente), 
Ana Novais (Relatora), Jones 
Vivi (Membro) e Mateus Barreto 
(Suplente). A proposta foi apro-
vada por unanimidade em pri-
meira discussão e votação e segue 
para a próxima sessão (última 
antes do recesso), que acontece 
na segunda-feira (29).

Projetos de Lei Complementares 
003/2020 e 004/2020. Estes 
previam alterações em disposições 
legais que adequam à Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019 a alíquota da 
contribuição previdenciária do ser-
vidor ativo, aposentado e pensio-
nista ao Regime Próprio de Previ-
dência Social do Município.

O texto aprovado, também com 
quatro votos contrários, altera o 
percentual de desconto nos sub-
sídios dos ser vidores públicos 
municipais, inclusive inativos, 
que, de 11% passa a ser de 14%, 
conforme previsto pela Emenda 
Constitucional supracitada, assim 
que a Lei for sancionada pelo pre-
feito Celso Pozzobom.

VEREADORES que integram a CPI, na foto de arquivo, em consulta com a ex procuradora jurídica Rosane 
Meyer. Relatório foi aprovado na Câmara

ARQUIVO/ALEX MIRANDA
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SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA DE OPERAÇÃO

BERVIG E BERVIG LTDA (CNPJ:05.805.135/0001-48) torna público que 
recebeu do IAP, a Licença de Operação para ATIVIDADE DE EMBALAGEM 
DE CARVAO E COMERCIO DE COMPRA E VENDA DE CARVAO 
VEGETAL (LO Nº  24648 / VALIDADE: 06/10/2015 - PROTOCOLO: 
78257199) instalada CHACARA 83 ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA - PARANA..

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BERVIG E BERVIG LTDA CNPJ:05.805.135/0001-48) torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença de Operação para ATIVIDADE DE COMERCIO 
ATACADISTA DE CARVAO VEGETAL COM EMPACOTAMENTO -
SERVIÇO DE EMBALAGUEM DE CARVAO E COMERCIO DE COMPRA 
E VENDA DE CARVAO VEGETAL instalada CHACARA 83 ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PARANA.
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BERVIG E BERVIG LTDA (CNPJ:05.805.135/0001-48) torna público que 
recebeu do IAP, a Licença de Operação para ATIVIDADE DE EMBALAGEM 
DE CARVAO E COMERCIO DE COMPRA E VENDA DE CARVAO 
VEGETAL (LO Nº  24648 / VALIDADE: 06/10/2015 - PROTOCOLO: 
78257199) instalada CHACARA 83 ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA - PARANA..

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BERVIG E BERVIG LTDA CNPJ:05.805.135/0001-48) torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença de Operação para ATIVIDADE DE COMERCIO 
ATACADISTA DE CARVAO VEGETAL COM EMPACOTAMENTO -
SERVIÇO DE EMBALAGUEM DE CARVAO E COMERCIO DE COMPRA 
E VENDA DE CARVAO VEGETAL instalada CHACARA 83 ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PARANA.

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: 0013979-18.2016.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 23.784,40
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA 
Executado(s): Amanda Coutinho Ribeiro 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
CÍVEL DA 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, através dos autos nº  de 0013979-18.2016.8.16.0173 Cumprimento de Sentença
onde é exequente  executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Amanda

 vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a Coutinho Ribeiro,
 do(a) executado(a)  inscrito(a) no CPF/CNPJ nºINTIMAÇÃO Amanda Coutinho Ribeiro,

 093.436.339-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 23.784,40 (vinte e três mil setecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação
multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).

 
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, 25 de março de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Família doa rins de homem 
de 61 anos vítima de AVC
Os rins de um homem 

de 61 anos de idade 
foram captados no início 
desta madrugada (23), 
no Hospital Norospar, em 
Umuarama para doação. O 
procedimento foi realizado 
pela Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgão 
e Tecidos – CIHDOTT, 
juntamente com uma 
equipe de captação e 
transporte de órgãos, da 
Santa Casa de Maringá.

O paciente foi inter-
nado na UTI no dia 20 de 
junho, com diagnóstico 
de acidente vascular cere-
bral hemorrágico – AVC e, 
apesar dos esforços da 
equipe médica, o quadro 
se apresentou irreversível 
e a CIHDOTT deu início ao 
Protocolo de Morte Ence-
fálica, que contempla 
exames clínicos, teste 
de apneia e exames com-
plementares comproba-
tórios, como exames de 
imagem e de sangue.

A constatação da 
morte clínica do paciente 

ocorreu no domingo (21), 
às 18h17, ocasião em 
que a família foi informada 
sobre o direito de doar.

“O direito de doar é 
exclusivo da família e 
é informado no acolhi-
mento do luto, que é um 
momento difícil para a 
família. A possibilidade de 
doar traz conforto e sig-
nificado a esse luto”, diz 
a psicóloga hospitalar do 
Norospar, Luanna Flávia 
Nunes, que integra a CIH-
DOTT, juntamente como 
médicos, enfermeiros, 
assistente social, entre 
outros profissionais.

Com a autorização da 
família, o Sistema Estadual 
de Transplantes do Paraná 
foi comunicado e a equipe 
de captação mais próxima 
foi enviada para a remoção 
e transporte dos rins.

A captação durou cerca 
de três horas e terminou 
por volta da meia noite 
desta terça-feira (23) e o 
corpo foi liberado para as 
homenagens da família. 

A captação dos rins durou cerca de 3 horas e foi realizada pela CIHDOTT e pela 
equipe de captação e transporte de órgãos da Santa Casa de Maringá

ASSESSORIA
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Visita ao 
7º BPM

A prefeita Helena Ber-
toco esteve ontem (ter-
ça-feira. 23) pela manhã, 
visitando o 7º Batalhão 
de Policia Militar de Cru-
zeiro do Oeste, com a 
finalidade de acompanhar 
a equipe técnica respon-
sável pela retomada das 
obras da construção da 
nova Sede do Batalhão.

Aproveitando a oportu-
nidade, em reunião com o 
comandante, Major Edson 
Kamakawa e com o Sub-
comandante, Capitão 
Claudio Longo, Helena 

PMAQ aos profissionais 
da Saúde

A prefeita de Cruzeiro do Oeste Helena Bertoco, foi 
representada pela secretária de Finanças do Município, 

Rosana Jesus de Souza, numa reunião com a Comissão do 
Programa Nacional de Melhoria ao Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica em Saúde (PMAQ) e, com isso, ficou 
acordado que o repasse do valor será feito na folha de 

pagamento de agosto, totalizando um valor aproximado 
de R$ 347 mil. Este recurso é previsto em Lei e será repas-

sado às equipes de saúde do município que fazem parte 
do Programa Saúde da Família.

ressaltou que o processo 
de instalação das câme-
ras de segurança terá 
início em breve, gerando 
uma maior segurança à 
nossa população.

“A prefeita Helena 
Bertoco não tem medido 
esforços para garantir 
uma maior segurança ao 
nosso município, prova 
disso está sendo a ins-
talação deste sistema 
de câmeras de segu-
rança em vários pontos 
da cidade”, ressaltou 
Kamakawa.

PREFEITA lembrou que instalação de câmeras de monitoramento pela cidade 
trará maior segurança à comunidade

ASSESSORIA

Taxiando
As turmas da cabine e de 
gabinetes das empreiteiras 
sabem o que taxia nos céus de 
Belo Horizonte: a concessão 
bilionária do Aeroporto da 
Pampulha, no centro da capital, 
cuja operação a Infraero passou 
por 35 anos para o Governo 
de Minas Gerais. A BH Airport 
e uma potencial sócia estão 
de olho no terminal. A pista de 
Pampulha (que já operou voos 
domésticos de GOL e TAM por 
anos) tem 2.540 metros (não é 
curta, como publicamos ontem) 
e capacidade para receber 
Airbus, Boeing e os Embraer 
das três maiores companhias 
aéreas. A pista, aliás, é maior 
que a de Congonhas (SP) e 
Santos Dumont (RJ). Mas 
Pampulha precisaria de um 
novo, amplo e moderno 
terminal. 

Relatórios
Lá se vão três meses e oito dias 
desde que a Presidência criou o 
Comitê de Crise para Supervisão 
e Monitoramento dos Impactos 
da Covid-19. Que só acompanha 
o cenário e municiava de 
informações os ministérios.

Agora, vai?
Na segunda (22), o 
presidente Jair Bolsonaro 
alterou o Artigo 2º em novo 
Decreto (10.404) para que 
o comitê seja deliberativo 
sobre prioridades e diretrizes. 

Primeira parada
O Comitê Olímpico do Brasil 
começa a embarcar atletas 
para Portugal nas próximas 
semanas, para treinamento de 
45 dias, em média, de diferentes 
modalidades. Serão ao menos 
207 atletas hospedados em 
dois centros de treinamento 
de primeira linha: em Lisboa e 
em Rio Maior, revela o diretor-
geral do COB, o judoca Rogério 
Sampaio.

Nas ondas
A turma do Surf, modalidade 
estreante nos Jogos de Tóquio 

em 2021, quer treinar nas 
praias de Nazaré. E há atletas 
de outras modalidades, como 
Robert Scheidt, que já mora 
na Europa, e vão continuar 
treinamentos na Itália e França. 

Timaço
... A delegação brasileira para 
a Olimpíada do Japão deve 
passar de 800 pessoas. O COB 
já fechou com Air Canadá 
como transportadora oficial. 
Todos os voos terão escala de 
12 horas em Toronto.

Shopping...
Veja a confusão armada: 
os municípios de Sorocaba 
e Votorantin, separados 
por avenida, dividem as 
instalações do Shopping 
Iguatemi Esplanada. 
Desde segunda-feira, 
a administração passa 
apuros, porque a Prefeitura 
de Sorocaba proibiu a 
abertura do comércio e a 
de Votorantim (onde está 
galeria da maioria das lojas) 
permite o funcionamento. O 
shopping está “meio aberto”. 

... da discórdia
E a administração passa 
aperto. Há anos as 
prefeituras disputam o 
quinhão de quem abocanha 
o IPTU do shopping e o ISS 
das transações das lojas.

Índio$
O lembrete, pertinente, é 
do Conselho Indigenista 
Missionário: a Funai gastou 
este ano apenas 0,02% do 
orçamento da União. Os R$ 
189 milhões gastos até maio 
são o mais baixo investimento 
dos últimos dez anos. 

Em tempo
Viva São João Virtual!
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Prefeitura de Umuarama realiza 
ações contra Covid-19 na cidade

Os últimos boletins da Secreta-
ria Municipal de Saúde indicam que 
a pandemia de Covid-19 continua 
se alastrando em Umuarama, que 
já registra 78 casos positivos. Na 
terça-feira, 23, mais oito exames 
tiveram resultado positivo para o 
novo coronavírus.

Esses pacientes são apenas de 
Umuarama. Pela condição de polo 
da cidade, a rede hospitalar tam-
bém recebe pacientes de mais de 
20 municípios e ainda pode ter lei-
tos requisitados pelo Estado para a 
macrorregião que inclui as regiões 
de Paranavaí, Cianor te, Campo 
Mourão e até Maringá caso haja 
necessidade de leitos.

Diante desse quadro, a Prefei-
tura vem reforçando a cada dia as 
ações de prevenção e combate à 
pandemia, envolvendo o máximo 
de seu efetivo na fiscalização e 
orientação da população.

Ontem (terça-feira, 23), mais 
de 70 servidores comissionados 
voluntários, identificados com 
jalecos verdes, estão atuando nas 
ruas da cidade, realizando abor-
dagem e levando orientações em 
comércios e residências no centro 
e nos bairros. O trabalho tem o 
apoio da Guarda Municipal (GMU) 
e de carros de som, que divulgam 
orientações nos locais da ação.

As equipes percorrem as aveni-
das Presidente Castelo Branco e 
Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, em 
toda a extensão, e as regiões aten-
didas pelas unidades básicas de 
saúde (UBS) do Jardim Panorama, 
Conjunto Ouro Branco, Parque Vitó-
ria Régia, Parque San Remo, Jar-
dim Cruzeiro (Cohapar III), Jardim 
União (Cohapar I), Jardim Lisboa, 
Praça Anchieta/Conjunto Guarani e 
nas UBS Bem Estar e Central. Um 
grupo organizado pela Associação 

Mais recomendações
Outra recomendação é a higienização constante das mãos, objetos pessoais e 

superfícies em ambientes de uso comum. É preciso reforçar os cuidados e atitudes 
para evitar o contágio do vírus e um deles é lavar frequentemente as mãos com 

água e sabão, onde for possível, ou utilizar álcool gel 70%, bem como limpar obje-
tos e superfícies com álcool líquido 70%, orientam as equipes. Manter o distancia-
mento social é uma prática fundamental em tempos de pandemia. Quanto maior 
é a distância física entre as pessoas, menos chances o vírus tem de se propagar. 
Também é importante manter em casa os idosos, as crianças e pessoas que dos 

grupos de risco (diabéticos, grávidas, hipertensos e portadores de doenças crôni-
cas, especialmente pacientes com problemas respiratórios).

FISCAIS, comissionados e voluntários visitaram empresas na cidade orientando sobre as normas de combate 
ao coronavírus

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU

Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) percorre o comér-
cio da Avenida Paraná.

ORIENTAÇÕES
A or ientação básica era 

sobre a obrigatoriedade do uso 
de máscara em locais aber tos, 

públicos e no comércio em geral, 
tanto por proprietários e geren-
tes, quanto por colaboradores e 
clientela, determinado pela lei 
estadual 20.189/2020, decreto 
estadual 4.692/2020 e decreto 
municipal 087/2020.
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Cão Pit Bull entrega dono 
assaltante à Polícia Civil
Um dos cachorros da raça Pit 

Bull, de propriedade de um jovem 
de 23 anos, procurado pela jus-
tiça, entregou o dono na tarde da 
segunda-feira (22) à Polícia Civil. 
O rapaz era procurado por envol-
vimento em um roubo.

Segundo informou o delegado 
chefe da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP), de Umuarama, Osnildo 
Carneiro Lemes, em 28 de maio, 
por volta das 22h30, um motoboy 
foi atraído até a rua do Centro, no 
Jardim Paraíso, para uma suposta 
corrida. Assim que chegou ao 
endereço, foi rendido por dois 
bandidos armados que roubaram 
sua motocicleta, seu celular e a 
quantia de R$ 50.

A motocicleta foi recuperada 
no dia 2 de junho, abandonada 
e danificada após sofrer uma 
queda. Os investigadores do 
Grupo de Diligências Especiais 

Frustrado

Um homem tentou entrar na 
cadeia pública de Goioerê levando 
drogas para as presas. Ele foi 
descoberto pouco antes de ser 
revistado, ao ser percebido pelos 
agentes da cadeia e investigadores 
da Polícia Civil que estavam de 
plantão. O suspeito entrou pelo 
pátio do Detran (ao lado da 
delegacia) na tentativa de acessar 
o cadeião, onde permanecem as 
mulheres presas na região. Ao 
perceber a ação dos agentes e 
policiais que estavam no plantão, 
ele desistiu e abandonando os 
objetos. O criminoso não foi 
identificado. No pátio foram 
encontradas 58 porções de cocaína, 
meio quilo de maconha, 9 pacotes 
de fumo, 4 telefones celulares, 
36 pacotes de papel para enrolar 
cigarros, 9 isqueiros, 2 chips para 
celular, um fone e um carregador.

(GDE) identificaram o autor do 
roubo como sendo R.O.S., conhe-
cido também como ‘Rafinha’, de 
23 anos. Este teve a prisão tem-
porária decretada pela justiça.

‘AMIGO DOS HOMI’
O delegado conta ainda que 

a prisão de Rafinha teve alguns 
percalços. “Por várias vezes os 
policiais tentaram efetuar a sua 
prisão, mas eram recebidos pelo 
irmão, que é menor que e sempre 
estava cercado de vários cães da 
raça Pit Bull. O garoto informava 
que seu irmão não se encontrava 
em casa, até que na segunda-
-feira (22) novamente os policiais 
estiveram no endereço. Desta vez 
perceberam que um dos cães, 
na entrada da casa, abanava a 
cauda e olhava para o interior da 
residência indicando a presença 
de seu dono”, explica Lemes.

Assim que a equipe entrou na 

casa constatou o jovem procurado, 
que estava em uma cadeira de 
rodas, “provavelmente devido aos 
ferimentos sofridos na queda com 
a moto”. Ele foi preso e conduzido 
à cadeia de Umuarama, para ser 
interrogado e ter sua prisão con-
vertida em preventiva.

DIVULGAÇÃO

Peritos do Instituto 
de Criminalística e 
do Instituto Médico 
Legal (IML) de 
Umuarama foram 
acionados por 
volta das 7h15 de 
ontem (23) para 
analisarem o corpo 
de um homem que 
estava amarrado a 
uma árvore na rua 
Roxinol, Jardim 
Cruzeiro. O homem, 
aparentemente teria 
se enforcado, usando 

uma tira de borracha amarrada ao pescoço. Ele usava tornozeleira eletrônica. O corpo foi 
recolhido ao IML para necropsia e identificação. PMs fizeram a escolta até que os trâmites 
fossem tomados pela polícia judiciária, qure investigará as circunstâncias da morte.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai ter a chance de aprender sobre si mesmo através de suas 
reações. Apesar de alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se através do esporte.

Touro 21/04 a 20/05
É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz de 
encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo não 
está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é nada 
grave, mas você deve resolver o problema.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você tem uma maior autoconfiança e uma necessidade crescente 
de transformar seus sonhos em realidade. Você está em excelente 
forma e sabe gerenciar seus níveis de energia habilmente, sem 
deixar que isto seja evidente para as pessoas que o rodeiam.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu realismo é tingido com otimismo. Isso vai motivar sua equipe 
e você estará cercado por um grupo bom. Seu espírito está 
girando em todas as direções, o que é desgastante. Leve as 
coisas um passo de cada vez e recarregue as baterias em uma 
atmosfera calma.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
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! Uma visita a um hotel seria uma pausa 
bem-vinda.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborrecimentos e obstá-
culos em seu caminho. Use isso para deixar para trás certos 
hábitos ruins que prejudicam seu estilo de vida saudável - você 
está começando a sentir os efeitos.

Peixes 20/02 a 20/03
Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com alguém 
próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa acontecendo em torno 
de você que você vai correr o risco de se desgastar por isso. Tente 
encontrar um pouco de paz e tranquilidade e ouça o seu corpo.

Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar deixando para resol-
ver as coisas no último minuto. As conversas que tiver hoje 
vão lhe trazer paz interior. Não seja tão ansioso para ajudar os 
outros. Você precisa ter tempo para si mesmo, para recarregar 
suas baterias.

De repente você se sente tomado por uma sensação de liber-
dade. Evite tomar grandes decisões de hoje. Você tem uma 
sensação de serenidade e calma, o que lhe permitirá recarregar 
as baterias. Você precisa disso.

Você vai encontrar a tranquilidade que está esperando em sua 
vida privada. Não há continuidade em suas discussões. Cuidado 
em particular com os excessos alimentares ou sexuais. Seus 
níveis de energia estão aumentando positivamente. Reserve 
um pouco dessa energia.

Você está se tornando consciente dos erros do passado e terá 
de confiar em alguém. Não se segure. Você vai ter mais liber-
dade e mais confiança daqueles que o rodeiam para conseguir 
colocar suas teorias à prova.

Hoje vai ser um dia difícil se você ficar tão sério. Você corre 
o risco de falar rápido demais. A maioria de sua energia será 
usada em discussões com as pessoas que o rodeiam e elas 
irão ajudá-lo a se orientar novamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

ATB
RACIONAL

DALTONICO
NEIANIS
HRREOA

MAGALIAB
VIGESIMO

BECOSTAB
NASLUZ
ETAIOC
NEONBINA

COMDEBIL
SILABICO
AROMAAR

Bicho pe-
çonhento
como a 

viúva-negra

 A doença
como a
asma
(Med.)

Centro de
Terapia

Intensiva
(sigla)

O mês do
Dia dos

Pais

Otávio
Augusto,

ator 

(?) Esponja:
mora num
abacaxi

(TV)

Sucede 
ao décimo

nono

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Ruas
estreitas e
sem saída

Sensação
térmica
típica do

verão

Carro, na 
fala infantil

Relativo
à divisão

das
palavras

Item apre-
ciado no
perfume

Composto
gasoso

que respi-
ramos

Vir à (?): 
emergir
Hiato de
"míope"

Rede fluvial
do Norte
Acalento
(o bebê)

Os, em
espanhol

Sabor de
bala azul

Baixo; des-
prezível

Animal
(?): o

homem

Que não
distingue
as cores

(?) Lopes,
sambista

Amiga 
da Mônica

(HQ)

Gás 
usado em
letreiros
Junto de

Sílaba de
"minas"
A quinta

letra

Está aí
(pop.)
Chefe

islâmico

Sem vigor
físico

Pão de (?),
bolo fofo

Claridade;
lumino-
sidade

Caminham 

Identificador
de chamadas
Interjeição
de alegria

Tipo san-
guíneo

Cidade dos
exageros (SP)

3/los — tab. 4/emir — néon. 5/reles.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Caroline 

Furlaneto Ferreira, Eduardo Cardoso 
da Silva Reis, Helen Santos de Souza 

Chiapetti, Luis Carlos Barbosa e 
Vanessa Polido Deliberador Afonso. 

Da coluna: felicidades.

SESC & 
ACIU

Duas campanhas 
solidárias  Sesc 
e Aciu arrecada 
alimentos não 
perecíveis, pro-

dutos de higiene,  
limpeza, álcool 
em gel, luvas e 
máscaras para 

famílias em con-
dição de vulne-
rabilidade social 
-, e a Campanha 

do Agasalho 
continua firme e 
forte.  Donativos 
e roupas podem 
ser entregues na 

ACIU.

“Ainda que o final do mundo seja 
amanhã, hoje plantarei macieiras 

em minha horta.” 
(MARTIN LUTHER KING)

Relembrando o LIONS!
O ano é 2009. As amigas são Lourdes Lujan, Idi Ziliotto e Sandra Rocha na 

posse festiva do Lions Club Umuarama, na Toca do Leão. Já se passaram mais 
de 10 anos e a coluna registra. Recordar é viver! 

ARQUIVO DA COLUNA
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Umuarama, Meu Amor!

Alerta!
O inverno exige mais cuidados para evitar 
o coronavírus. E com  a chegada dele as 
temperaturas tendem a ficar mais baixas 
e os cuidados com a disseminação de do-
enças respiratórias, incluindo a Covid-19, 
devem ser redobrados. Os ambientes ficam 

mais fechados, com menos circulação 
de ar, e facilitam a dispersão dos vírus 

que se propagam pelas gotículas. Manter 
os ambientes ventilados, intensificar 

as medidas de higienização das mãos e 
vestir-se adequadamente podem auxiliar 
neste momento. É importante também 

manter uma boa hidratação corporal com 
a ingestão de líquidos, e uma alimentação 

balanceada, rica em vitaminas. E claro, 
além de tudo isso, seguir as medidas pre-
ventivas já estabelecidas para o coronaví-
rus. às vezes tendemos a relaxar, mas com 

o aumento de casos é preciso se cuidar 
em todos os sentidos. Devido a pandemia, 
os serviços de saúde já estão no  limite e 
sobrecarregados, o que poderá ocasionar 

a falta de vagas em terapia intensiva. Fica 
mais um alerta

Pais e filhos
A equipe da Brinquedoteca da Unipar entra na onda 
e lança um projeto para brincar com as crianças e 
seus pais a distância. A programação de atividades 

lúdicas virtuais é dirigida a crianças de 3 a 10 anos. 
Tem o ‘Brink on-line’, ‘Brincar do quê?’ e o ‘Brincan-
do e Cia’. A professora Lucyelena Amaral supervisiona 
o trabalho dos estudantes de Pedagogia que estarão, 
em horários agendados, promovendo as brincadeiras 
pelo aplicativo hangout meet e whatzapp. A inte-
ração, ao vivo, acontece todos os dias, das 16h às 

16h50. Basta os pais se inscreverem para participar, 
preenchendo um formulário eletrônico. O inscrito 

recebe uma chave de acesso. Saiba mais em unipar.
br/notícias ou ligue 3621-3830.

A coluna homenageia os 65 anos da nossa querida cidade 
que tem muitos motivos para comemorar -, seus contras-
tes, luzes e sombras em nuances como neste balé do  por 
do sol. O olhar de Thiago Casoni mostra mais neste mês 

de aniversário. 

THIAGO CASONI
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COBALT 1.4 LTZ ......................................13/14 .............. PRATA ........................COMPLETO ............................................ R$ 37.900,00
CRUZE SEDAN LT ..................................14/15 .............. PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO ................ R$ 54.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ ..............................15/15 .............. PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO ................ R$ 58.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...................17/18 .............. BRANCO ...................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
MONTANA 1.4 LS ..................................14/15 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 32.900,00
MONTANA 1.4 LS ..................................18/19 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 42.900,00
ONIX 1.0 LT ..............................................17/18 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 41.900,00
ONIX 1.4 LT ..............................................13/13 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 33.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO .........................19/20 .............. BRANCO ...................COMPLETO, AUT .................................. R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................18/19 .............. PRATA ........................COMPLETO ............................................ R$ 51.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL ......17/18 .............. PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 147.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .....................................17/18 .............. PRATA ........................COMPLETO, AUT .................................. R$ 57.900,00
TRACKER 1.4 LTZ TURBO ....................17/17 .............. PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO, TS .......... R$ 74.900,00
TRAILBLAZER LTZ 4X4 ........................17/18 .............. BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, 7L........R$ 163.900,00
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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

Alunos do curso de Nutrição 
vivenciaram uma atividade diferente, 
nesta semana: eles assistiram a uma 
live com o biomédico e consultor 
Roberto Martins Figueiredo, o 
Dr. Bactéria, como é conhecido 
internacionalmente. Pela internet, 
o evento uniu turmas das Unidades 
da Unipar em Francisco Beltrão e 
Umuarama. 
A coordenadora do curso de Nutrição 
da Unidade de Francisco Beltrão, 
professora doutora Indiomara Baratto, 
mediou o bate-papo, que contou 
também com profissionais da área 
e outras pessoas da comunidade 
prestigiando. No total, foram mais de 
seiscentas pessoas ligadas na live que 
durou em torno de uma hora.
Além do preocupante problema de 
oferta de alimentos, a pandemia 
também coloca em evidência a 
questão da segurança alimentar, ou 
seja, a segurança em relação ao que 
estamos comendo, em termos de risco 
à saúde.
Crises recentes, como as da doença da 
vaca louca e da gripe suína, tiveram 
fortes impactos em cadeias produtivas 
e na disponibilidade de alimentos. 
Conforme a Organização Mundial de 
Saúde não há evidências atuais de 
que o SARS-CoV-2 seja transmitido 

pelo consumo de alimentos, mas os 
cuidados higiênicos sempre foram 
primordiais e continuam sendo, 
principalmente agora.
“A pandemia deve intensificar a 
adoção de normas sanitárias e 
fitossanitárias com o olhar à segurança 
do alimento; o bate-papo deixou claro 
ser possível ter uma alimentação 
adequada e saudável, com alimentos 
de verdade, de modo fácil e prático 
em tempos de pandemia”, afirma 
a professora, dizendo que o evento 
cumpriu os objetivos.

Alunos se unem em noite de live 
com o Doutor Bactéria

NUTRIÇÃO

Professora Indiomara mediou 
o debate com o Dr. Bactéria: 

normas sanitárias e fitossanitárias 
devem ser intensificadas, neste 

período de pandemia

Aferição de 
temperatura
Um projeto de lei que obriga a 
aferição da temperatura de pessoas 
que acessarem as repartições 
públicas e estabelecimentos de uso 
coletivo, em todo o território para-
naense, foi aprovado na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). A 
intenção é que a medida seja efe-
tiva enquanto perdurar a pandemia 
causada pelo coronavírus.

Receio
Na avaliação da Federação das Asso-
ciações Comerciais e Empresariais 
(Faciap), pequenas empresas devem 
ter dificuldade para cumprir com 
as exigências legais em função dos 
preços dos referidos equipamentos, 
ainda inacessíveis a muitas empre-
sas paranaenses, em especial, às de 
pequeno porte. O presidente, Marco 
Tadeu, lembra que essas empresas 
tiveram um declínio financeiro desde 
março e, por isso, dificilmente poderão 
cumprir com as exigências se o projeto 
for sancionado com o texto atual.

Pronampe
A Caixa já opera a linha de crédito do 
Programa de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe). Criada para auxiliar as micro e 
pequenas empresas durante a crise do 
novo coronavírus, a nova linha oferece 
empréstimos de até 30% da receita 
anual registrada em 2019. As contrata-
ções devem ser realizadas em até três 
meses a partir de 18 de maio.

Capital de giro
Pelo Giro Caixa Pronampe, os finan-
ciamentos têm prazo total de 36 
meses, sendo oito de carência para 
começar a pagar e financiamento 
em 28 parcelas. A taxa de juros anual 
máxima é igual à taxa básica de juros 
(Selic) + 1,25% ao ano. As operações 
de crédito poderão ser utilizadas para 
investimentos e capital de giro iso-
lado ou associado ao investimento. 
Pela regra do programa, 80% dos 
recursos serão destinados a empre-
sas com faturamento anual de até 
R$ 360 mil, e 20% para empresas 
com faturamento anual entre 
R$360 mil e R$ 4,8 milhões.
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Avenorte comunica suspensão 
de atividades a partir de hoje

A empresa Avenor te Avícola Cia-
nor te Ltda divulgou ontem (terça-
-feira, 23) uma nota através de redes 
sociais, informando que não haverá 
expediente a partir de hoje (24). De 
acordo com a diretoria da empresa, 
a medida foi tomada para cumprir 
determinação judicial.

Na segunda-feira (22) a Justiça 
do Trabalho de Cianorte determinou 
a suspensão das atividades presen-
ciais de todos os trabalhadores do 
frigorífico Avenorte Avícola Cianorte 
Ltda. O afastamento deve durar ao 
menos 14 dias. A decisão liminar foi 
tomada a pedido do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) em razão de surto 
de contaminação do novo coronavírus 
no estabelecimento.

A ação foi ajuizada pelo MPT após 
investigação que identificou a ocor-
rência de centenas de casos entre 
os empregados e a insuficiência 
das medidas implementadas pela 
empresa para evitar as infecções. A 
Justiça estabeleceu multa diária de 
R$ 500 por empregado em caso de 
descumprimento da decisão.

Naquela segunda-feira, a Ave-
nor te já havia divulgado uma nota, 
também pelas redes sociais, infor-
mando ter sido intimada a respeito 
da decisão às 11h da manhã. A sus-
pensão das atividades deveria ser 
iniciada 48 horas contadas a par tir 

do recebimento da intimação.
A empresa ainda revelou que 

estava “manejando os meios judiciais 
cabíveis a m de se evitar a paralisa-
ção de suas atividades”. Na infor-
mação repassada ontem, a Avenorte 
reafirma que continua tomando todas 
as medidas de prevenção e combate 
ao Covid-19, e que buscará a solução 
judicial para reverter a atual situação. 
“Orientamos a todos os funcionários 
para que nesses dias permaneçam em 
suas casas, respeitando o isolamento 
e o distanciamento social, zelando por 
sua saúde e de sua família”.

OUTRAS MEDIDAS
A Justiça do Trabalho também 

decidiu que, entre outras medidas, 
seja feita a testagem, com padrões 
técnicos específicos, para identi-
ficação da Covid-19 em todos os 
trabalhadores do frigorífico. Entre 
as determinações sobre a forma da 
realização da testagem está a de 
que seja realizada após triagem 
dos trabalhadores, com exames 
cer tificados e acompanhada pelas 
autoridades sanitárias. A decisão 
determina ainda, entre outras 
medidas, que a empresa realize 
o afastamento de todos os traba-
lhadores contactantes de casos 
suspeitos de terem contraído a 
Covid-19 no raio de 1,5 metro.

EMPRESA fecha as portas nesta quarta-feira, a mando da justiça
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