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Medidas de combate à covid
não devem ser flexibilizadas 

CURVA RECUA, MAS NÃO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

A secretária de Saúde, Cecília Cividini, e o prefeito Celso Pozzobom reuniram representantes dos hospitais, da Associação 
Médica de Umuarama, do COE e do Ministério Público para avaliar a situação da pandemia na cidade e discutir solicitações de 
flexibilização que têm chegado de alguns segmentos da economia local. A decisão unânime foi de que, neste momento, não 
haverá mudanças nas medidas definidas pelo Município para conter o avanço dos casos. l 7

Boca de fumo
A Rotam abordou um grupo de pessoas em um bar no 
Conjunto 28 de Outubro ontem à tarde e descobriu um 
ponto de venda de drogas. Uma mulher de 32 anos foi 

presa portando na bolsa 50 gramas de cocaína e mais de 
R$ 300 em dinheiro. Ela disse que a droga seria fracionada 

para ser comercializada com mais facilidade. l 8
ALEX MIRANDA

Escritório
Regional da

Sejuf é a 1ª entre
as 22 do PR

l 2

Invasões
aumentam

na região da
Rodoviária

l 6

No início da noite

Pacheco é
eleito presidente

do Senado
com 57 votos 

l 3

Sob a orientação do Ministério Público, a Guarda Municipal e a PM intensificaram as abordagens, a orientação e os 
encaminhamento de pessoas em situação de rua para serviços assistenciais na região da estação rodoviária e do Terminal 
Urbano Praça da Bíblia. As ações acontecem diariamente, todas as manhãs. l 5

Moradores de rua
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,35 - 4,52 4,52
IGP-M (FGV) 0,96 2,58 2,58 25,71
IGP-DI (FGV) 0,76 - 23,08 23,08

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,2452 1,2314 1,2571
IGP-DI (FGV) 1,2428 1,2308 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2020: 8ª parcela
do IR 2020 ven ce  em 29/01, com juros Selic de 1,98%

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

26/12 a 26/1 0,5000 0,1159 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,1159 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,1159 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,1159 0,0000
2/1 a 2/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,15% 27,53 
Vale ON +3,77% 91,27 
ItauUnibanco PN +2,67% 29,08 
Bradesco PN +2,06% 25,25 
Eletrobras PNB +8,98% 31,32 
Braskem PNA +5,53% 25,56

IBOVESPA: +2,13% 117.517 pontos

Iene 104,97
Libra est. 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 87,64

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,4490 5,4500 -0,4%

PTAX  (BC) -0,3% 5,4602 5,4608 -0,3%

PARALELO -0,3% 5,2000 5,7300 -0,3%

TURISMO -0,3% 5,2000 5,7100 -0,3%

EURO -0,8% 6,5976 6,5988 -0,8%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte 1.755,40 1.765,20 0,84 10,94 10,94
Oeste 1.736,45 1.758,75 1,46 9,48 9,48

DÓLAR 01/02

Iene R$ 0,0520
Libra est. R$ 7,46
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.267,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

NOV DEZ JAN
TJLP (%) 4,55 4,55 4,39
Sal. mínimo 1.045,00 1.045,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.365,25 -4,75 4,1%
FARELO mar/21 430,50 -0,50 0,3%
MILHO mar/21 549,25 2,25 13,5%
TRIGO mar/21 651,00 -12,00 1,6%

SOJA 156,35 0,3% 17,3% 155,50
MILHO 72,89 0,0% 15,8% 73,00
TRIGO 75,73 0,0% 12,1% 76,00
BOI GORDO 282,73 0,0% 9,5% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/02 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 01/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 5,5% 17,8%
SOJA Paranaguá 169,00 1,2% 7,0%
MILHO Cascavel 78,00 -3,7% 5,4%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 19/2 físicas 15/2,domésticos 5/2

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

31 21

Terça

29 19 31 20

QuartaQuarta

Nublado com chuvaNublado com chuva Nublado com chuva

h
h

h
h

h
h

21
h

31h

Crescente
19/2 - 15h49

Minguante
4/02 - 14h38

Nova
11/02- 16h08

Cheia
28/1 - 16h18

Nublado com chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Loterias
concurso: 2340Megasena

01 03 05 06 07 08 09 12 
14 15 16 19 20 22 25

Lotofácil concurso:2147

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 413

13 14 17 32 36 44

concurso: 2190

concurso: 1595

12 20 26 33 38 46

concurso: 5534

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

00 04 05 08 06 00 06

Super Sete concurso: 050C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2148

01 03 23 24 26 32 41 43 44 46
49 58 59 69 71 80 83 84 95 00

Lotomania

17.619
51.445
11.193
86.477
86.819

05 14 26 42 50 72 80
YPIRANGA/AP

42 52 62 73 74

MARÇO

03 06 09 12 16 21 22

concurso: 5481

16 21 28 41 49 51

O Escritório Regional da 
Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), de Umuarama, noro-
este, obteve a primeira colo-
cação geral no Estado na in-
termediação de mão de obra 
e colocação de trabalhado-
res no mercado de trabalho 
no ano de 2020.

A regional, que compreende 
21 municípios e 11 Agências 
do Trabalhador, possuía no ano 
passado, população economi-
camente ativa de 114.599 pes-
soas e intermediou a contrata-
ção de 5.343 trabalhadores.

Segundo dados divulga-
dos ontem (segunda-feira 
1º), das 11 Agências, duas 
delas – as de Alto Piquiri e 
de Mariluz –  se destacaram 
e estão entre as cinco pri-
meiras do Paraná na inter-
mediação de mão de obra.

O desempenho, segundo 
do chefe da regional, Francis-
co José Bochi, reflete o traba-
lho feito pelas gerencias das 
Agências. “Nossas demais 
Agências também tiveram ex-
celente desempenho que con-
tribuíram para que a regional 
de Umuarama, na área do tra-
balho, tivesse esse destaque 
no Paraná”, afirma.

ALTO PIQUIRI E MARILUZ 
ENTRE AS 

CINCO PRIMEIRAS
Do total de 216 agências 

Escritório da Sejuf de Umuarama
é o primeiro entre os 22 do Paraná

no Paraná, as de Alto Piquiri 
e Mariluz obtiveram o melhor 
desempenho dos 22 escritó-
rios regionais da Sejuf e fica-
ram entre as cinco mais bem 
posicionadas do Paraná.

A Agência de Alto Piquiri, 
que tinha 4.700 pessoas 
economicamente ativas e 
previsão mínima de interme-
diar 118 contratações, finali-
zou 2020 com a contratação 
de 983 trabalhadores fican-
do em primeira colocação na 
área da regional de Umuara-
ma e também no Estado.

Já a de Mariluz, que obte-
ve a quarta colocação geral 
no Estado e segunda na re-
gional, tinha previsão de in-
termediar 116 contratações. 
Com uma população econo-
micamente ativa de 4.621, a 
Agência intermediou a colo-
cação de 441 trabalhadores.

Para o chefe da Regional, 
o trabalho diferenciado que 
é feito nestes municípios, 
contribuiu para os números. 
Segundo ele, o Estado forne-
ce um carro para cada uma 
das agências e os municí-

pios fornecem o combustível 
o que permite que as geren-
cias façam um trabalho de 
captação de mão de obra.    

“De modo geral todos os 
nossos gerentes fazem um 
bom trabalho. Alto Piquiri 
historicamente se destaca 
pelo trabalho que a nossa 
gerente faz diretamente nas 
empresas. Ela vai nas em-
presas permanentemente e 
faz um trabalho incessante 
na busca por vagas de tra-
balho. Ela também faz um 
trabalho diferenciado dentro 
da Agência com relação aos 
recrutadores”, destaca.

Preocupação
Segundo o deputado Estadual Delegado Fernando Martins (PSL), 

a intermediação de mão de obra é de extrema importância para 
a manutenção da economia. O parlamenta tem buscado soluções 
junto a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e o governo do Es-
tado que possibilitem a manutenção das empresas do Estado e por 
consequência a ampliação de vagas de trabalho. Por isso, segundo 

ele, os resultados obtidos pelo Escritório da Sejuf de Umuarama 
devem ser comemorados.

FRANCISCO José Bochi salienta que 
resultado é um reflexo do trabalho que vem 
sendo realizado pelas gerencias das Agências

ASSESSORIA
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Grupo de risco
O Governo do Paraná publicou 
resolução que permitirá que 
professores da rede pública 
estadual, integrantes de 
grupo de risco, se afastem 
durante esse ano letivo de 
2121. A resolução 541/21 
estabelece os procedimentos 
e critérios para afastamento 
especificamente dos 
professores e pedagogos que 
atuam nas instituições da 
rede estadual de ensino, que 
fazem parte do grupo de risco. 
O documento estabelece, 
de forma excepcional, que 
os professores em questão 
sejam afastados do exercício 
das atividades, enquanto 
perdurar a situação da 
pandemia do Covid-19. 
O afastamento ocorre de 
acordo com estabelecido 
no Decreto 4.230/2020. 
Os professores, mesmo 
que solicitem afastamento, 
deverão participar do 
processo de distribuição 
de aulas, que vai começar 
nesta quarta-feira (3).

Queda do sigilo
Uma determinação do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski 
retirou o sigilo de documentos 
que registram trocas de 
mensagem entre o ex-juíz federal 
Sérgio Moro e procuradores que 
atuaram na Operação Lava Jato. 
O documento, traduzido pela 
defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, tem, ao todo, 
50 páginas. Parte das mensagens, já veio à público e revelou 
Moro orientando os procuradores sobre como apresentar a 
denúncia contra o petista no caso do triplex do Guarujá. A 
defesa do ex-presidente Lula teve acesso ao documento depois 
de uma determinação do próprio Lewandowski. O ministro 
decidiu que eles poderiam ter amplo acesso ao material 
apreendido na Operação Spoofing, que teve como alvo os 
hackers que conseguiram rastrear os celulares de autoridades 
de Brasília, entre elas o próprio Moro.

“Tudo acaba um dia”
Na tradicional 
conversa com 
apoiadores em 
frente ao Palácio 
da Alvorada, o 
presidente Jair 
Bolsonaro disse na 
manhã de ontem 
(segunda-feira, 1°), 
a respeito das eleições para a presidência da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, que “se Deus quiser, vai dar 
tudo certo hoje”. É que candidatos de Bolsonaro nas eleições 
no Congresso Nacional — o deputado federal Arthur Lira 
(PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) — são os 
favoritos, respectivamente, na Câmara e no Senado.
Provocado a mandar um recado para o atual presidente da Câmara, 
deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), que deixa nesta segunda-
feira o comando da Câmara de Deputados, o presidente disse: “Seja 
feliz. Tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia. Devemos 
nos preparar para esse momento aí”.

Afastados
Enquanto permanecer 
o afastamento, estes 
professores serão substituídos 
no exercício das atividades. 
Os afastados não poderão 
pegar aulas extraordinárias. 
Os protocolos digitais deverão 
ser encaminhados ao GARH 
– Grupo Auxiliar de Recursos 
Humanos do Núcleo Regional 
de Ensino (NRE) em que o 
professor está vinculado. 
Para requerer o afastamento, 
os professores devem 
preencher o formulário 
de autodeclaração. O 
afastamento de funcionários 
e servidores administrativos 
segue como já ocorre 
desde 2020. Os servidores 
administrativos que fazem 
parte do grupo de risco vão 
continuar em regime de 
teletrabalho. No caso dos 
auxiliares de serviços gerais 
ou de servidores em que 
não há possibilidade técnica 
de desenvolver o trabalho, 
o afastamento segue nos 
mesmos moldes.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Rodrigo Pacheco é eleito o 
novo presidente do Senado

Rodrigo Pacheco (DEM) 
foi eleito ontem (segunda-fei-
ra 1), presidente do Senado 
e, portanto, também do Con-
gresso Nacional. Ele derro-
tou Simone Tebet (MDB) por 
57 votos a 21. Eram neces-
sários, no mínimo, 41 votos.

Três senadores não vota-
ram: Jaques Wagner (PT) e 
Jarbas Vasconcelos (MDB) 
por questões médicas; e 
Chico Rodrigues (DEM), que 
está afastado desde que 
foi flagrado com dinheiro 
entre as nádegas.

Antes da confirmação, 
os senadores Jorge Kajuru 
(Cidadania), Major Olim-
pio (PSL) e Lasier Martins 
(Podemos) retiraram suas 
candidaturas para apoiar 
Tebet. Em seu primeiro 
mandato, Pacheco, sena-
dor por Minas Gerais, su-
cederá seu correligionário 
Davi Alcolumbre, ficando 
no comando do Congresso 
pelos próximos dois anos. 
O senador do Amapá tinha o 
plano de tentar a reeleição, 
mas o STF, por 6 votos a 5, 
declarou, no fim do ano pas-
sado, a inconstitucionalida-
de da recondução ao cargo 
na mesma legislatura.

Pacheco, então escolhi-
do por Alcolumbre para su-
cedê-lo, recebeu a benção 
de Jair Bolsonaro e garan-
tiu o apoio formal de 10 
partidos: DEM, PSD, Pros, 
Republicanos, PSC, PT, PL, 
Progressistas, PDT e Rede.

Além disso, o candidato 

teve votos declarados nas 
bancadas do PSDB, do Po-
demos e do próprio MDB, 
que rifou a candidatura de 
Tebet. Essa grande base de 
apoio foi formada por meio 
de acordos que envolveram 
a distribuição de cargos na 
Mesa Diretora e nas comis-
sões, além da liberação 
de verba extra do governo 
federal, ainda quando Alco-
lumbre acreditava que po-
deria se reeleger.

A dobradinha de Alcolum-
bre com Pacheco começou 
ainda em 2019, quando do 
vazamento das mensagens 
roubadas da Lava Jato. 
Na ocasião, o senador do 
Amapá determinou que o 
colega apressasse a apre-
sentação de seu relatório 
a favor da famigerada lei 
de abuso de autoridade.

Pacheco tem 44 anos 
e nasceu em Por to Velho, 
mas foi criado em Pas-
sos (MG), cidade natal 
de seus pais. Advogado, 
o senador é especialista 
em direito penal, tendo 
sido conselheiro federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Desembarcou em Brasília 
como político somente em 
2014, após ter sido eleito 
deputado federal pelo MDB. 
Na Câmara, presidiu a Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) em meio ao 
impeachment de Dilma Rou-
sseff. Em 2018, elegeu-se 
senador pelo DEM.

CONTRARIEDADES
O senador por Minas Ge-

rais já manifestou sua posi-
ção contrária a um possível 
processo de impeachment 
do presidente da República. 
No campo econômico, ele 
pode até apoiar a agenda re-
formista, mas tem divergên-
cias com a equipe de Paulo 
Guedes em questões impor-
tantes para o governo, como 
a privatização da Eletrobras 
— Pacheco é contra.

O senador é contrário ao processo de impeachment de Bolsonaro e até apoia a agenda reformista, mas tem divergências com Paulo Guedes

DIVULGAÇÃO

Na Câmara
Houve tensão na reunião de 
líderes na tarde de ontem (1º) 
para decidir a formalização 
dos blocos apresentados 
para a Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados. O 
presidente, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e o candidato à 
presidência, Arthur Lira (PP-
AL), bateram boca por conta 
da formalização do bloco que 
apoia Baleia Rossi (MDB-SP), 
candidato de Maia na disputa. 
Segundo Marcelo Ramos (PL-
AM), vice-presidente na chapa 
de Lira, a briga se deu porque 
Maia disse que ia aceitar o PT 
no bloco, mas o grupo de Lira 
argumenta que o PT perdeu o 
prazo para registrar o bloco. 
Segundo ele, Maia comunicou 
aos presentes que ia aceitar 
o PT e que “quem mandava 
era ele”, Maia. Lira, então, se 
irritou e deu um tapa na mesa. 
Maia, então, provocou: “Você 
está achando que está em 
Alagoas?” Lira devolveu: “E vc, 
que está no morro no Rio?”.
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Feira credenciará
fornecedores para
lojistas do Palladium

Aproximadamente 400 tra-
balhadores atuam em ritmo 
acelerado para a conclusão das 
obras do Palladium Shopping 
Center Umuarama, que será 
inaugurado no dia 29 de abril. 
Simultaneamente, a instalação 
das 125 lojas ganha fôlego.

Em um momento considera-
do crucial, o conglomerado tem 
uma boa notícia para fornece-
dores locais. Uma feira selecio-
nará insumos para atender as 
demandas dos lojistas. “Esta-
mos em contagem regressiva 
e preparamos um encontro 
para credenciar fornecedores 
de materiais que vão de vidro 
a aparelhos de ar condiciona-
do”, explica o superintenden-
te Francisco Cartaxo.

Os interessados deverão 
preencher o termo e encami-

Adequação nas redes de água pode
deixar 26 bairros sem água hoje

A Sanepar informa que 
serão feitas adequações nas 
redes de distribuição de água 
de Umuarama para atender as 
obras de duplicação da Ave-
nida Portugal. Os trabalhos 
começam a ser feitos hoje 
(terça-feira,2), das 8h às 18h. 
Para mudar o traçado da rede, 
será necessário fechar os se-
tores de distribuição de água, 
o que pode afetar o abasteci-
mento nas regiões dos jardins 
Imigrantes, Laguna, Cruzeiro, 
Córrego Longe, Interlagos I e 
II, Essenza, Soluar, Gleba Fi-
gueira e Tóquio, dos parques 

Bandeirantes, Portal das 
Águas, Alphaville, da Gávea, 
Alto da Paraná, Metropolita-
no I, II e III, Firenze, Campo 
Novo, Campo Belo, Bonfim, 
Ônix e do Conjunto Ouro Pre-
to, Euro Park e Residencial 
Trianon. O fornecimento de 
água deve voltar à normali-
dade a partir das 20h e será 
de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, fa-
tores externos que impeçam 
a realização dos serviços no 

prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 
de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água du-
rante este período os clientes 
que não têm caixa-d’água no 
imóvel, conforme recomenda-
ção da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas). A 
Sanepar sugere que cada imó-
vel tenha uma caixa-d’água de 
pelo menos 500 litros. Assim, 
é possível ter água por 24 ho-
ras, no mínimo.

A orientação é evitar des-
perdícios.

nhar para o e-mail contato@
palladiumumuarama.com.br. 
O documento pode ser reque-
rido pelo telefone (41) 3212-
3534 (WhatsApp business).

Os fornecedores terão a 
oportunidade de apresentar 
o portfólio nos dias 5 (sexta), 
das 10h às 17h, e 6 (sábado), 
das 8 às 12h, montando seus 
próprios estandes. “Os proto-
colos preventivos em relação à 
covid-19 serão seguidos rigoro-
samente. Preparamos uma ex-
tensa área para evitar aglome-
ração, no próprio complexo, no 
estacionamento externo (estra-
da Bonfim)”, ressalta Cartaxo.

O EMPREENDIMENTO
O shopping inaugurará com 

125 lojas, tendo como ânco-
ras (mil m²) Centauro, Kalun-

ga, Riachuelo, Renner, C & A e 
Studio Z. Juntamente com as 
semi-âncoras, compõem um 
mix compatível com os prin-
cipais empreendimentos do 
gênero no território nacional.

A praça de alimentação 
também já está delineada, 
com a presença de gigantes 
como McDonald’s, Burger 
King, Giraffas e Griletto.

Quatro salas de cinema 
em 5D prometem uma expe-
riência ímpar para os teles-
pectadores.

A localização é nobre, nas 
imediações da nova rodoviária 
e de uma série de empreendi-
mentos imobiliários e comer-
ciais. O Palladium terá 66 mil 
m² de área construída, esca-
das rolantes e estacionamen-
to com mais de mil vagas.

INSUMOS vão de vidro a aparelhos de ar condicionado e portfólios poderão ser apresentados na sexta (5) e no sábado (6)

ASSESSORIA

Atividade Essencial
O líder do Governo na Assembleia, 
deputado Hussein Bakri, destaca 
que é de suma importância que 
haja logo o debate do projeto de 
lei que tornará a educação uma 
atividade essencial no Paraná. 
“Além de dar segurança jurídica 
ao retorno das aulas presenciais 
no próximo dia 18, a proposta 
assegura aos profissionais da 
educação prioridade na vacinação 
contra o coronavírus. Essas 
medidas tomadas pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário 
Renato Feder são importantes para a reabertura das 2,2 mil escolas 
estaduais”, afirma Bakri.

Venda de terras
A Faep declarou que segue com 
a posição contrária à venda 
de terras para estrangeiros, 
assunto que voltou à pauta 
do agronegócio brasileiro 
por conta do projeto de lei 
em discussão no Congresso 
Nacional. A decisão foi tomada 
durante assembleia geral com 
participação de centenas de 
presidentes e delegados dos 
sindicatos rurais do Paraná. 
“Esse é um setor em que os 
produtores rurais brasileiros 
dominam e está se expandindo, 
não existe motivo para 
entregar aos estrangeiros”, 
destaca Ágide Meneguette, 
presidente da Faep.

Audiência em Brasília 
A ex-governadora do Paraná 
Cida Borghetti esteve em 
Brasília para audiência com o 
ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, com quem vem 
mantendo agenda sobre vários 
pontos de interesse social que 
dizem respeito à comunidade 
italiana no Brasil. Cida preside 
a Sociedade Garibaldi, em 
Curitiba. Na pauta, a situação 
das comunidades ítalo-
brasileiras e campanhas como o 
Outubro Rosa.

Bolsonaro em Cascavel
O presidente Jair Bolsonaro 
deve estar em Cascavel nesta 
quinta-feira (4) para inaugurar 
o CNTA (Centro Nacional de 
Treinamento de Atletismo), que 
deveria ter ficado pronto ainda 
para a preparação da equipe 
brasileira da modalidade para 
as Olimpíadas do Rio de Janeiro, 
mas só agora será entregue. 
“O investimento nesse projeto 
passou de R$ 30 milhões, cerca 
de 80% do governo federal e 
os 20% do governo estadual”, 
destaca o deputado federal 
Evandro Roman, autor dessa 
importante conquista.

Aprovação histórica
A aprovação da proposta de 
emenda à Constituição que 
torna o Fundeb permanente e 
aumenta seu alcance foi um dos 
destaques da atuação do Senado 
no último biênio (2019-2020). De 
acordo com Davi Alcolumbre, a 
aprovação é histórica para o País.

Investimentos
O Tecnova II, programa que 
tem como objetivo projetar o 
setor produtivo estadual no 
contexto nacional de incentivo 
à inovação tecnológica, investirá 
R$ 9,5 milhões em inovação, 
englobando também projetos de 
enfrentamento ao coronavírus. 
O programa pretende identificar 
novas ideias e estimular talentos 
(muitas vezes anônimos) 
presentes no âmbito das micro e 
pequenas empresas paranaenses.  

Dívidas
O BNDES (Banco de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) vai antecipar, 
nas próximas semanas, a 
liquidação de dívidas com 
o Tesouro Nacional com o 
pagamento de R$ 38 bilhões. 
O BNDES informou que o saldo 
remanescente das dívidas 
entre a instituição e o Tesouro 
é de aproximadamente R$ 160 
bilhões, além do instrumento 
especial de capital próprio (IECP) 
no total de R$ 36 bilhões.

Ao Planalto
O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou que o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
deixará a pasta e assumirá a 
Secretaria-Geral da Presidência, 
no Palácio do Planalto. “Eu 
chamo o Onyx de coringa. Está 
pronto para ir para qualquer 
ministério”, afirmou o presidente, 
após ser questionado por 
jornalistas se Onyx estava 
voltando ao Planalto.

ASSESSORIA
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colunaAção de assistência
aos moradores de rua
segue dia após dia

Sob a orientação do Minis-
tério Público, a Guarda Muni-
cipal de Umuarama (GMU) e a 
Polícia Militar intensificaram o 
trabalho de abordagem, orien-
tação e encaminhamento de 
pessoas em situação de rua 
para serviços assistenciais 
na região da estação rodo-
viária e do Terminal Urbano 
Praça da Bíblia. Diariamente 
equipes da Guarda e do patru-
lhamento ostensivo farão 
vistorias nas imediações, 
para garantir assistência 
a esse público, segurança 
patrimonial e a segurança 
dos motoristas, cobradores 
de ônibus e usuários do 

Benefícios oferecidos
A Apromo, entidade parceira do muni-
cípio, dispõe de dois alojamentos com 
vagas para abrigar temporariamente 
os interessados e a Casa da Sopa for-
nece alimentação diária. O secretário 
Capelli reforçou metas importantes 
para que a ação tenha mais efeti-
vidade. “Precisamos conscientizar 
a população a não dar esmolas nos 
semáforos, ou na rua. Para quem 
quer ajudar, a doação deve ser feita 
às entidades que atendem às pes-
soas em situação de rua. Indique 
aos pedintes que procurem essas 
entidades e eles serão bem atendi-
dos”, disse o comandante da GMU, 
inspetor Valdiney Rissato.
A distribuição de marmitas nas praças públicas também foi lembrada pelo secretário. “Conforme discuti-
mos com as instituições e autoridades, a alimentação deve ser fornecida em pontos fixos, com condições 
apropriadas, direcionando o público-alvo para longe das praças. Dessa forma se estimula o hábito de que 
as pessoas se alimentem nas entidades, evitando deixar restos de comida jogados nas praças, nas ruas, 
acumulando água, lixo e fomentando outros problemas de saúde pública”, completou.

CAMINHÃO foi usado no recolhimento de colchões e entulhos apanhados pelos mora-
dores de rua, que são deixados na Praça da Bíblia

transporte público.
O trabalho será realizado 

todas as manhãs, enquanto 
forem encontrados mora-
dores de rua ocupando o 
espaço de usuários do ser-
viço de transpor te público 
no Terminal Rodoviário e em 
outros locais da cidade.

“O foco não é a repressão, 
mas a orientação e o enca-
minhamento para instituições 
de amparo, que oferecem ali-
mentação, banho e pouso, 
enfim, condições mais 
dignas para pessoas que 
vivem ao relento no termi-
nal e em algumas praças da 
cidade”, explicou o secretário 

PESSOAS em situação de rua foram orientados a procurar as centrais de assistência social do município

FOTOS:TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

municipal de Defesa Social, 
major Valdecir Capelli.

O trabalho foi comunicado 
ao Ministério Público Esta-
dual e o promotor de Justiça, 
Dr. Marcos Antônio de Souza, 
emitiu um documento justifi-
cando a necessidade da ação 
e assegurando amparo legal. 
A força conjunta tem o apoio 
do Centro Pop para atendi-
mento aos andarilhos, bem 
como fornecimento de passa-
gens para os que quiserem 
retornar aos seus locais de 
origem, e visitará também 
as praças Miguel Rossafa, 
Ar thur Thomas e Anchieta, 
entre outros locais.

Fiéis 
Os pagamentos dos valores 
totais das emendas individuais 
privilegiaram partidos fiéis aos 
candidatos chancelados pelo 
Planalto, como Republicanos - 
do bloco de Arthur Lira (PP-AL) 
- e DEM, partido de Rodrigo 
Pacheco (MG). 

Salto 
Aliás, chama a atenção o 
aumento do pagamento de 
emendas entre 2019 e 2020 - 
ano de pandemia e de eleições 
municipais. Conforme os portais 
da Transparência do governo 
federal e Siga Brasil, do Senado, 
os repasses de recursos saltaram 
de R$ 5,7 bi para 16,1 bi. 

Impositivo  
Após a aprovação do orçamento 
impositivo pelo Congresso, o 
Planalto é obrigado a liberar 
os recursos previstos para 
as emendas indicadas pelos 
parlamentares para seus redutos 
eleitorais em todo o País. 

Se gritar 
Anda sumido o ministro do 
GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional), general Augusto 
Heleno. E mudo. Bem diferente 
da época da convenção nacional 
do PSL, em julho de 2018, quando 
cantarolou: “Se gritar pega centrão, 
não fica um meu irmão”.

Capilaridade
O orçamento bilionário, a 
capilaridade e o poder diante 
de prefeitos e govenadores do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional são os principais 
atrativos que fazem o  senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
cogitar assumir o comando da 
pasta nos próximos dias.

CCJ
Principal articulador da 
sucessão no Senado, o 
senador tem predileção na 
reforma ministerial que está 
sendo gestada no Planalto. 
Alcolumbre, no entanto, 
permanece indeciso entre 
assumir o cargo no Governo 
ou permanecer no Senado, 
no comando da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Velha política 
Antes crítico contumaz do “toma lá, dá cá” e da velha política, o 

presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu governo recorreram 
às tradicionais estratégias na condução das negociações em torno 
das sucessões na Câmara e no Senado. Desde que a disputa teve 

início oficialmente, com o anúncio de candidaturas, em dezembro, 
mais de R$ 900 milhões saíram dos cofres públicos - com a bênção 

do Planalto - para arcar com emendas indicadas por parlamentares.

Cidadania 
Outra pasta com orçamento 
bilionário e programas como o 
Bolsa Família, o Ministério da 
Cidadania está reservado para o 
Republicanos da Câmara. Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) assumirá 
o comando da Secretaria-Geral 
da Presidência. 

Negacionismo 
Reticente ao uso de máscara, o 
presidente Jair Bolsonaro - em 
postura rara - usou a proteção 
durante a cerimônia de abertura 
do Ano Jurídico. E ouviu do 
presidente do STF, Luiz Fux, 
duras palavras interpretadas 
como críticas diretas ao governo: 
“Não devemos dar ouvidos às 
vozes isoladas... que abusam 
da liberdade de expressão para 
propagar ódio, desprezo às vítimas 
e negacionismo científico”.  

Imunização 
A Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib) recorreu ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) para 
garantir a imunização de todos os 
indígenas no País, independente 
do lugar onde residem. “Desde 
o começo da pandemia, vários 
estudos alertaram para o fato 
de que a população indígena 
apresenta maior vulnerabilidade 
sociodemográfica”, sublinha o 
documento. 

Prêmio 
Foi rejeitado o pedido do servidor 
Bruno Reis (lotado na Prefeitura 
de Belo Horizonte) de impugnação 
do “Prêmio Cidade Belo Horizonte 
2020”. No despacho da decisão, 
a prefeitura elenca os critérios 
impeditivos de participação no 
concurso: “Servidores públicos 
efetivos, empregados públicos ou 
aqueles que exerçam, mesmo que  
transitoriamente, função pública, 
com ou sem remuneração”.

Open 
Lançado pelo Banco Central, 
o Open Banking permitirá a 
transferência de informações entre 
instituições financeiras. Segundo 
o BC, o sistema possibilitará 
o surgimento de ferramentas 
de comparação de produtos 
e serviços, aumentando a 
competitividade entre os bancos e 
melhorando a oferta aos clientes.
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Furtos preocupam empresários
na região da Estação Rodoviária

Invasões e tentativas de 
furto estão preocupando co-
merciantes e empresários 
que atem seus estabeleci-
mentos situados na região 
do entorno da Estação Rodo-
viária. Um caso registrado no 
final da última semana, onde 
imagens capturadas pelo 
sistema de videomonitora-
mento do município, levaram 
ao paradeiro de quatro pes-
soas envolvidas na invasão 
a um bar situado dentro das 
instalações da rodoviária.

BAR DO GAÚCHO
Três pessoas foram pre-

sas, acusadas de terem in-
vadido o Bar do Gaúcho na 
estação rodoviária durante a 
madrugada do sábado (30). 
As prisões aconteceram 
após trabalho desenvolvido 
pela Polícia Militar e pela 
Guarda Municipal.

Segundo o inspetor Thia-
go, da GM, dois homens e 
uma mulher arrombaram 
uma das portas do estabe-
lecimento. Eles quebraram 
a parede e soltaram um 
pino de segurança. Invadi-
ram o bar e levaram cerca 
de R$ 1,5 mil, além de ci-
garros e isqueiros.

Após praticarem o ar-
rombamento, a Polícia Mili-
tar encontrou os suspeitos 
em um motel, nas imedia-
ções de onde aconteceu o 

BAR tradicional situado na Estação Rodoviária foi alvo dos criminosos

Loja no centro
Uma loja de confecções 

situada na avenida Paraná, 
também foi alvo de ladrões 
que costumam agir nas ma-
drugadas. Nesta ocasião, o 
crime foi registrado às 3h40 
quando o alarme disparou. 

Funcionários forma até a loja 
e descobriram que a porta, 

de vidro, havia sido destruída. 
Um casal foi visto por teste-
munhas correndo minutos 
depois pela avenida. Foram 

levados cerca de R$ 150 em 
dinheiro, 40 peças de roupas 
femininas e um telefone celu-
lar. A proprietária reatou que 
o prejuízo foi de aproximada-

mente R$ 3 mil.

   Bar do Negão
Um bar situado na rua Mar-

cos Moreno Cabeção, no bair-
ro Alto da Boa Vista, também 
foi invadido na madrugada de 

ontem (segunda-feira, 01). 
Ladrões invadiram o quintal 
de uma casa, situada nos 
fundos do estabelecimento 
e tiveram acesso ao telhado 
do Bar do Negão, depois de 
retirarem algumas telhas de 
amianto, tiveram acesso ao 
interior, de onde levaram 

cerca de R$ 250 em dinhei-
ro. PMs foram acionados 

na manhã de ontem e 
realizaram buscas, mas não 
conseguiram encontrar os 

autores do crime.
crime. No local também foi 
presa uma quarta pessoa, 

acusada de receptação.
Depois de encaminhados 

Banca do Zé Almeida
A Banca de Revistas de propriedade de José Almeida, instalada há cerca 

de 40 anos na esquina da rua Governador Ney Braga com a Avenida Paraná, 
também foi alvo de criminosos na madrugada de ontem. Segundo Almeida, 
durante todos os anos em que atua naquele local, sua banca foi alvo de pelo 
menos 10 arrombamentos, além de ter sido incendiada e totalmente des-
truída há alguns anos. Bandidos arrombaram uma das portas de aço e ten-

tarem entrar na banca, mas não conseguiram pois ó acesso estava impedido 
por caixas cheias de revistas deixadas no local pelo proprietário. O crime foi 
descoberto somente na manhã de ontem (1), quando Almeida chegou para 

trabalhar e encontrou a porta arrombada.

à Delegacia de Polícia, o 
bando foi ouvido e liberado.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

Sorveteria 
invadida
Uma sorveteria 
localizada na 
avenida Paraná, 
também foi alvo 
de ladrões no 
final de semana. 
O crime aconte-
ceu na madruga-
da do domingo 
(31/1). Imagens 
do sistema 
particular de 
monitoramen-
to da empresa 
capturaram a 
ação dos crimi-
nosos. A sorve-
teria também 
fica situada nas 
imediações da estação rodoviária. Um dos bandidos entrou na loja e furtou cerca de R$ 350 
que estavam no caixa. Foram levadas inclusive as gavetas do caixa. Também restou ao dono, 
o prejuízo da porta de aço arrombada. As imagens forma repassadas à Polícia Civil.

BANDIDO invadiu a sorveteria e teve acesso ao caixa. Câmeras de segurança registraram o furto
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Medidas de combate à covid-19 não 
devem ser flexibilizadas no momento

A secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini, e 
o prefeito Celso Pozzobom 
reuniram representantes 
dos hospitais, da Associa-
ção Médica de Umuarama, 
do COE (Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19) 
e do Ministério Público na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 1) na Prefeitura, para 
avaliar a situação da pande-
mia na cidade e discutir soli-
citações de flexibilização que 
têm chegado de alguns seg-
mentos da economia local.

Após exposições dos pre-
sentes, a decisão unânime foi 
de que neste momento não 
haverá mudanças nas medidas 
definidas pelo município para 
conter o avanço dos casos. 
“A curva de casos tem caído, 
neste início de ano, porém a 
taxa de ocupação de leitos 
hospitalares – principalmente 
nas unidades de terapia inten-
siva – segue alta em toda a 
macrorregião. Sempre que fle-
xibilizamos algumas medidas 
os casos aumentam e se isso 
ocorrer agora não haverá lei-
tos para todos os pacientes”, 
explicou Cecília.

O prefeito Celso Pozzobom 
lembrou que o governo do 
Estado estendeu por mais 10 
dias o toque de recolher, a 
partir das 23h, o que reforça 
a necessidade de manter as 
medidas restritivas. “Temos 
de pensar coletivamente, no 
bem da maioria da popula-
ção. Ainda temos índices de 
ocupação de leitos acima 

População insiste na aglomeração
A secretária da Saúde relatou ainda as dificuldades enfrentadas pela fiscalização da Vigilância em 

Saúde, mesmo com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, devido à resistência da população 
em adotar as medidas preventivas. A reunião teve a presença e a aprovação unânime do promotor de 

Justiça, Marcos Antônio de Souza, da chefe da 12ª Regional de Saúde, Viviane Herrera, do presidente da 
Associação Médica de Umuarama, Fábio Carvalho, destacando que a situação aparenta controle graças 

às medidas firmes adotadas pelo município, do pneumologista Ronaldo de Souza, do Hospital Cemil, 
da procuradora-geral do municipal, Dra. Carolina Cicote Moreira, do secretário de Defesa Social, major 

Valdecir Capelli, e de outros representantes do setor de saúde do município.

O tempo bom da segunda-feira (1) permitiu à empreiteira contratada pelo município avançar com o recapeamento 
asfáltico da Avenida Padre José Germano Neto Júnior até as imediações da Praça Tamoio, na Zona Seis. Este é 
o trecho final da avenida, uma das vias movimentadas da cidade que foi contemplada com obra de revitalização do 
pavimento. Dentro do mesmo contrato, foi iniciada também a colocação de galerias pluviais na Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, no espaço entre a Av. Rondônia e a Padre José Germano, e avançam as obras de ampliação 
das galerias pluviais na Avenida Presidente Castelo Branco. Na José Germano, praticamente toda a parte de 
recapeamento já foi executada, restando apenas alguns acabamentos. O trecho atendido vai da Praça Tamoio até a 
Rua Valter Kreiser – pouco à frente da sede da Guarda Municipal e da Umutrans. Agora a frente de trabalho deve 
se concentrar no trecho da Ângelo Moreira. “São pontos de asfalto antigo, bem danificados pela ação do tempo, 
o tráfego pesado e a falta de galerias, que faz com que a água das chuvas escoe pelo asfalto, comprometendo a 
durabilidade”, disse o prefeito Celso Pozzobom.

de 90% e, mesmo que pou-
cos umuaramenses estejam 
internados neste momento, 
nossos hospitais estão lota-
dos com pacientes da região. 
Para flexibilizar precisamos 
que o quadro evolua um 
pouco mais”, avaliou.

A vacina é um ponto posi-
tivo nesta direção, porém é 
preciso aguardar que ela che-
gue em massa à população. 
“Por enquanto estão vacinados 
com a primeira dose apenas 
os nossos profissionais de 
saúde e idosos em institui-
ções de longa permanência. É 
pouco para relaxar nas medi-
das”, acrescentou a secre-
tária. Os pedidos dos seto-
res empresariais estão em 
constante discussão no COE. 
“Entendemos a importância 
destes segmentos, mas temos 
visto a população relaxar nas 
medidas. Tivemos muitas 
aglomerações neste final de 
semana e a fiscalização mos-
tra que nem todos levam as 
medidas a sério. Decidimos 
ouvir a classe médica, o COE 
e a Saúde Municipal antes de 
qualquer decisão, como sem-
pre fazemos. É preciso mais 
adesão e cuidados para redu-
zirmos os números e aí, sim, 
falar em flexibilização”, com-
pletou Pozzobom.

CARNAVAL E AULAS
O infectologista do muni-

cípio, Ricardo Perci, lembrou 
que o carnaval está chegando 
e, mesmo com as recomen-
dações de isolamento social, 
é comum a população viajar 
ou receber visitantes. Da 
mesma forma, em poucos 
dias haverá a volta das aulas 
presenciais que, apesar de 
todos os cuidados, devem 
aumentar a circulação da 
população, elevando os ris-
cos. “Tudo isso precisa ser 
medido, ter os efeitos avalia-
dos, antes de se tomar defi-
nições”, destacou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PREFEITO lembra que o governo do PR estendeu o toque de recolher, o que reforça a necessidade de manter as medidas restritivas
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Rotam descobre ‘boca de fumo’ e
apreende drogas no 28 de Outubro

Policiais militares que inte-
gram o grupo de elite Rotam 
(Rondas Ostensivas) do 25º 
Batalhão de Umuarama, 
fecharam ontem (segunda-
-feira, 1) à tarde, uma ‘boca 
de fumo’ que funcionava na 
rua principal do conjunto Habi-
tacional 28 de Outubro. Uma 
mulher de 32 anos foi presa 
em flagrante. Com ela, foram 
apreendidas drogas, além de 
uma determinada quantia em 
dinheiro, que segundo a polí-
cia, era proveniente da venda 
do entorpecente.

A ação policial aconte-
ceu durante um patrulha-
mento de rotina pela rua 
Alfredo Bernardo. Quando 
chegaram a um bar, que 
fica situado na esquina com 
a rua 25 de Dezembro, os 
policiais desconfiaram de 
uma movimentação atípica 
e suspeita de algumas pes-
soas. A abordagem aconte-
ceu por volta das 16h30.

Segundo  o  tenen te 
Mikael Torres, comandante 
da guarnição policial, o esta-
belecimento comercial já era 
conhecido da PM, devido 
às abordagens anteriores, 

PRF apreende 750 mil maços de
cigarro contrabandeados em Pérola

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), em ação integrada 
com a Polícia Federal (PF) e o 
Exército Brasileiro, apreendeu 
no início da tarde do último 
sábado (30), em Pérola (52 
quilômetros de Umuarama), 
cerca de 750 mil maços 
de cigarros escondidos no 

Policiais ambientais de Umuarama realizavam patrulhamento aquático nos 
Rios Ivaí e Paraná passando pelos municípios de Douradina, Ivaté, Ica-
raima, Santa Isabel do Ivaí, Santa Cruz de Monte Castelo e Querência 
do Norte, e recolheram diversos petrechos de pesca predatória, além de 
quatro exemplares de pescado da espécie piau. Os peixes foram soltos de 
volta no rio. Foram recolhidos ainda 150 metros de rede; 100 metros de 
espinhel; 17 unidades de ‘João bobo’; 23 metros de anzóis de galho; um 
caniço simples e um caniço com molinete.

feitas no local.
Durante as buscas, 

alguns frequentadores do 
bar foram revistados, mas 
com eles nada de ilícito foi 
localizado, a não ser uma 

bolsa per tencente a uma 
mulher, que também estava 
no interior do estabeleci-
mento. Dentro, estava uma 
porção grande de cocaína, 
que pesou 50 gramas. Foi 

apreendida ainda a quantia 
de R$ 309 em espécie.

De acordo com a mulher 
detida, a droga seria fra-
cionada para ser comer-
cial izada em pequenas 

quantidades. Apesar de não 
ter antecedentes criminais, 
a mulher suspeita foi denun-
ciada pela PM por tráfico de 
drogas e colocada à disposi-
ção da Justiça.

PORÇÃO de cocaína seria fracionada 
para ser comercializada em pequenas 
quantidades

ALEX MIRANDA

MERCADORIA apreendida estava em uma mata a 52 quilômetros de Umuarama

meio de uma mata. Ninguém 
foi encontrado no depósito 
dos contrabandistas. A ação 
aconteceu por volta do meio-
-dia, após denúncia anônima 
que levou as equipes a se 
deslocarem para uma estrada 
rural. Dentro da mata, encon-
traram o local que servia 

como depósito da mercado-
ria contrabandeada.

Para transpor tar as 
1.500 caixas, onde estavam 
os maços, foi necessário o 
uso de cinco caminhões e 
uma van. Toda a mercado-
ria foi encaminhada para a 
Receita Federal, em Guaíra.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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

Com o objetivo de fornecer 
subsídios para o trabalho terapêutico 
e de mediação de conflitos como 
constelador/facilitador estão abertas 
as inscrições para a especialização em 
Constelação Familiar da Universidade 
Paranaense – Unipar, unidade de 
Umuarama. O curso é destinado a 
profissionais das áreas da saúde, 
educacional e emocional.

Utilizando a metodologia de Bert 
Hellinger a especialização possibilita 
a formação de profissionais aptos a 
identificarem situações, no exercício 
de suas funções profissionais, que 
possam ser beneficiadas com os 
recursos disponíveis neste método.

A especialização, que possui carga 
horária de 375 horas, conta com uma 
ampla grade curricular, aprovada pelo 
Ministério da Educação. As disciplinas 
são ministradas por doutores, mestres 
e especialistas com vasta experiência 
profissional na área de atuação 
escolhida. As vagas são limitadas e 
encerram-se no dia 28 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas 
pelo site: https://pos.unipar.br/
especializacao/constelacoes-
familiares/umuarama

Programa de descontos

Promovendo a constante atualização 
de profissionais, a Unipar disponibiliza 
programas de desconto para os cursos 
de pós-graduação em nível lato sensu.

- 30% de desconto para quem se 
formou em 2019 e 2020, na Unipar ou 
em qualquer outra Instituição;

- 25% de desconto para quem se 
formou nos anos anteriores a 2019, 
na Unipar ou em qualquer outra 
Instituição;

- 30% de desconto para quem já tem 
pós-graduação, feita na Unipar ou em 
qualquer outra Instituição;

- 50% de desconto para pessoas com 
idade igual ou superior a 55 anos;

- 30% de desconto para efetivos de 
órgãos de segurança.

Lembrando que o valor é para 
pagamentos efetuados até o 
vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 alunos.

No corpo docente há doutores, mestres e especialistas

Pós-graduação em Constelação Familiar 
está com inscrições abertas

PR reforça a importância do combate 
à erosão na região do Arenito Caiuá

Tubos de concreto para 
construção de galerias plu-
viais e implantação de par-
ques urbanos são soluções 
repassadas pelo Governo 
do Estado a municípios do 
Noroeste do Paraná, para 
combate à erosão do solo. 
A iniciativa é da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do 
Turismo. Os projetos foram 
apresentados pelo secretá-
rio Márcio Nunes, em visita 
a dez cidades da região, na 
última semana.

O secretário e os prefei-
tos trataram das demandas 
de Maringá, Rolândia, Para-
navaí, Loanda, Santa Cruz 
de Monte Castelo, Querên-
cia do Nor te, Por to Rico, 
Santo Antônio do Caiuá, Pri-
meiro de Maio e Sertaneja.

As prefeituras foram 
orientadas sobre como 
proceder para usufruir 
dos serviços do Governo 
do Estado, que garante 
apoio na execução dos 

Tubos
Os tubos de concreto para galerias pluviais captam e 

escoam a água da chuva para combater a erosão e enchen-
tes. Os municípios são responsáveis pela execução das 

obras. O Instituto Água e Terra (IAT), por meio da diretoria 
de Saneamento Ambiental, cede os tubos de concreto 
e também disponibiliza a entrega através de convênios 

firmados com as prefeituras. Os tubos de concreto variam 
de 40 centímetros a 2 metros de diâmetro, de acordo com 
a necessidade de cada região. Com a canalização, a água 

segue para os emissários sanando problemas antigos, 
tanto na área urbana quanto rural.

projetos, além de recursos 
dentro da disponibilidade. 
O Noroeste está entre as 
regiões mais impactadas 
pelos efeitos da erosão, 
devido às características 
do solo, com for te pre-
sença de arenito.

A erosão causa danos 
à infraestrutura urbana, 
como ruas, guias, sarjetas, 
redes de água e esgoto, e 
assoreamento dos reserva-
tórios e leito dos rios. De 
acordo com Márcio Nunes, 
a proposta do Governo do 
Paraná é cuidar de dois 
produtos fundamentais 
para a vida da população: 
o solo e a água.

“O Paraná procura criar 
a marca de ser o Estado 
que mais produz por metro 
quadrado, ser o mais 
moderno e também o mais 
sustentável. Porém, para 
ser sustentável, é preciso 
cuidar do solo e da água, 
para que não haja erosão 
e para que nossa terra 

não caia dentro dos rios, 
criando um grande trans-
torno para quem vive nas 
cidades”, afirmou.

Por falta de galerias plu-
viais, muitos locais sofrem 
com cheias e danos após 
as chuvas. A erosão é, tam-
bém, um problema grave de 
saneamento ambiental, pois 
uma valeta a céu aberto pode 
ocasionar contaminação.

“Estamos visitando as 
cidades do Paraná para 
conhecer as demandas 
e também para orientar 
os prefeitos, pois a ação 
da administração munici-
pal é fundamental. Se as 
prefeituras não fazem um 
projeto, não tem como o 
Estado intervir para buscar 
recursos”, disse Nunes.

Ele destacou, ainda, 
que além de tubos para 
galerias pluviais, alguns 
locais podem também ser 
aproveitados para áreas 
de lazer e promoção do 
turismo, com a construção 
de parques urbanos.

OS projetos foram apresentados pelo secretário Márcio Nunes, em visita a dez cidades da região

DIVULGAÇÃO – IAT
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A Guaíra Transmissora de Energia, inscrita sob o CNPJ nº 
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e Terra - IAT, a Licença de Operação para a Linha de Transmissão 
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Perobal e Umuarama, no estado do Paraná. 
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Campanha da Prefeitura orienta troca 
de esmola por contribuição a entidades

Com o apoio do Minis-
tério Público, instituições 
governamentais e parcei-
ros, a Prefeitura de Umua-
rama está retomando uma 
campanha de orientação à 
população para, com uma 
atitude bem simples, melho-
rar a assistência prestada 
aos migrantes, indígenas e 
pessoas em situação de 
rua. O simples gesto de 
não dar esmola pode fazer 
toda a diferença.

Com a campanha “Cida-
dania sim, esmola não!”, 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social espera 
conver ter a generosidade 
típica da população umuara-
mense em uma ação efetiva 
em benefício às pessoas 
que passam o dia pedindo 
esmolas nos semáforos, 
portas de mercados e pelas 
ruas de Umuarama. A doa-
ção direta de alimentos, 
roupas e dinheiro estimula 
a permanência de pessoas 
em situação de rua nos cru-
zamentos e praças públicas, 
expostas ao tempo, à polui-
ção e aos perigosos do trân-
sito, sem falar nos riscos de 
contrair doenças.

“Precisamos mudar esse 
compor tamento. Quando 
sentirmos a necessidade 
de ajudar o próximo, deve-
mos orientá-lo a procurar as 
entidades assistenciais que 
prestam um serviço espe-
cializado e auxiliam esse 
público a realmente mudar 
de vida”, afirma a secretária 
Izamara Amado de Moura, 

Atendimento
Nas instituições, esse público terá alimentação balanceada, 

cama limpa para descansar, roupas, banho e produtos para a 
higiene pessoal, além de serviços especializados como atendi-
mento social, contato com familiares para retomada de víncu-
los, encaminhamentos para unidade de saúde (tratamento de 

dependência química ou alcoolismo) e outros órgãos, apoio para 
documentação civil e até elaboração de currículos e encaminha-

mentos para inserção no mercado de trabalho.
“Em caso de migrantes, os órgãos municipais estão prepara-

dos para facilitar o retorno às suas cidades de origem, favore-
cendo a retomada dos laços familiares”, completou a secretária 
Izamara de Moura. O telefone de contato do Centro Pop, para 

mais informações, é (44) 3906-1070.

da Assistência Social do 
município. “Sem esmolas, 
eles ficarão mais acessíveis 
às entidades e receberão 
uma alimentação adequada, 
locais para banho e neces-
sidades pessoais, pouso, 
atenção psicológica e em 
saúde”, explica.

A campanha conta com 
materiais promocionais 
orientando a população 
sobre como auxiliar sem 
dar esmola. A pessoa que 
pede auxílio deve ser enca-
minhada ao serviço espe-
cializado de atendimento à 
população em situação de 
rua, o Centro Pop, que fica 
no cruzamento das avenidas 
Flórida com Rio de Janeiro, 
ou outras instituições ade-
quadas para esse fim.

MORADORES de rua recebem 
marmitas e restos ficam espalhadas 
pelas calçadas, misturadas aos brin-
quedos das crianças e armazenando 
agua da chuva

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

Você saberá argumentar para defender seus 
projetos e convencer as pessoas. Troque expe-
riências com pessoas sábias e bem-sucedidas 
para melhorar seu currículo. No campo senti-
mental você está mais para aventuras, prazer 
e diversão do que para compromisso.

Ótimo dia para fazer acordos vantajosos. O 
amor está no ar e que você só ficará na pista 
se quiser. Pode se declarar para alguém ou 
esclarecer um mal-entendido com a pessoa 
amada. Bom momento para quem vive junto 
e quer oficializar a união.

Pode pintar um segundo emprego ou uma 
vaga mais vantajosa em outro lugar. Talvez 
você queira investir em um tratamento de 
saúde ou beleza. Vai buscar alguém que traga 
segurança para o seu coração. Preste atenção: 
o amor pode estar do seu lado!

Pode pintar uma promoção no emprego ou 
uma proposta bem lucrativa, mas a grana 
não vai cair do céu: será preciso empe-
nho, dedicação e responsabilidade. Quem 
procura um novo amor vai escolher a dedo 
e só dará chance se sentir que o lance é 
mesmo promissor. 

Bom momento para investir nos estudos e 
seguir o exemplo de pessoas sábias e bem-
-sucedidas. Na vida amorosa, você vai procurar 
alguém que tenha ideias e ideais parecidos 
com os seus. Na união controle a sua rebeldia 
e converse sem brigar.

Talvez queira se isolar um pouco do mundo 
e ficar mais tempo no seu canto para pensar 
na vida e fazer planos para o seu futuro, nas 
nada de remoer problemas e preocupações. 
Pode ser difícil resistir à tentação de uma 
atração proibida. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 2 de fevereiro são amorosos, ligados demais à família,  sensíveis e 
costumam se abalar, psicologicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de 
ajudar os que estão sofrendo. Estão sujeitos a problemas digestivos, como gastrite, 
úlcera no estômago ou esôfago e outros. Costumam ter sorte em atividades, negócios 
e vendas comissionadas, pois se mostram excelentes vendedores e publicitários, na 
divulgação e promoção de algum produto. 

Horóscopo nascido em 2 de fevereiro

Desejo de ter mais segurança e estabilidade 
na vida.Dia pede cautela e discrição. Evite 
revelar seus planos e espere um momento 
mais oportuno para mostrar as suas inten-
ções. Na vida a dois, procure passar mais 
tempo a sós com o par. 

É um bom momento para remexer em seus 
guardados, seja para recordar bons momen-
tos ou para se desfazer de coisas que não usa 
mais. É um bom dia para se reconciliar com 
alguém da família. No amor o coração pode 
balançar por alguém do passado. 

Boas oportunidades para a sua carreira então 
mostre todo o seu potencial no trabalho ou em 
entrevistas de emprego. Você vai querer cuidar 
melhor da sua imagem.Quem busca um novo 
amor terá mais chances de se envolver com 
alguém que já conhece.

Deverá ser um ótimo dia para fazer contatos, 
parcerias e associações importantes e essa 
vibração também pode facilitar as aproxima-
ções na paquera ou mesmo abrir caminho 
para um romance com alguém da turma. Para 
quem já achou sua alma gêmea, fase de per-
feita sintonia.

Fase de sorte para jogos e sorteios. Quem tem 
filhos pode aguardar momentos deliciosos 
com eles: entre na brincadeira e divirta-se. Seu 
charme estará irresistível e uma nova paquera 
pode surgir a qualquer momento, onde e com 
quem você menos espera. 

A ajuda que você precisa pode vir de um con-
selho, uma dica ou mesmo uma informação 
recebida de alguém próximo. Por isso, faça 
contatos e novas amizades e preste atenção 
ao que os outros vão dizer. Use e abuse do 
seu carisma. Vida a dois em perfeita sintonia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ANTIVIRUS
GCLAREAR

MACHLGRI
AMOLAARE

ELSOLANO
NOECETU

ATRAPALHAR
OITOULO
ARDRICA
VCEIADG

MICOMPRE
SASEMÕS
TITULARES

RASPAISSO

Modalidade
de compra

sem
crediário

Nêutron
(símbolo)

Tom
Cruise,
ator do
Cinema

(?) Lanka,
país

asiático

Programa 
de proteção
de micros

Museu de
Arte de
Niterói
(RJ)

Conso-
antes de
"hélio"

Medalha
do

primeiro
colocado

Comigo-
ninguém-
(?), planta 

Segunda
pessoa do
singular

Número 
de dígitos

do CEP

Cosmético 
para

passar
nos cílios

Pão de (?),
bolo fofo
e doce

Camada
poluída
nas me-
trópoles

(?)
Moraes,

atriz

Material
para

imobilizar
fraturas

Macaco
travesso e
irrequieto

Danilo 
Gentili, 
comedi-

ante

A que lhe
pertence

Despro-
vido de

Risos,
na web

Pronome
demons-
trativo

O "P",
em TPM
Maio, em
francês

Refeição
natalina
Parte de
um porto

Tira
o bigode

"Monstros
(?)", filme
Jogadores 
substituí-
dos pelos
reservas

Construiu a
Arca (Bíb.)

Impor-
tunar

Afia
a faca

(?) Niño,
fenômeno

Amanhe-
cer 

Pintar;
tingir

Seguir;
rumar

Lei;
norma

Perseguidores de
Ali Babá  (Lit.)

Da forma
da elipse
Formam o 
arquipélago

Sílaba 
de "grito"
Canto de
louvor

Medida
agrária
Casa

indígena
Mateus
(?), ator 
Comer, 

em inglês

3/eat — mai — sri. 4/oval. 7/aleluia.
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Lei;
norma

Perseguidores de
Ali Babá  (Lit.)

Da forma
da elipse
Formam o 
arquipélago

Sílaba 
de "grito"
Canto de
louvor

Medida
agrária
Casa

indígena
Mateus
(?), ator 
Comer, 

em inglês

3/eat — mai — sri. 4/oval. 7/aleluia.

O poder do cravo da índia
Além da culinária, o cravo da índia 

tem poderes incríveis para deixar suas 
energias vibracionais mais elevadas. O 
banho de cravo da Índia ajuda ainda 
a afastar o medo e a opressão e como 
limpeza para fortalecer o seu lado pro-
fissional, afetivo e espiritual. De modo 
geral, os banhos com cravo da Índia são 
ideais contra o mau olhado, a inveja e 
as energias negativas.

COMO FAZER 
Você vai precisar de um punhado 

de cravo da Índia e um litro de 
água. Deverá colocar a água em 
uma panela e esperar que ela ferva, 
depois, desligue o fogão e adicione 
o cravo da índia.

Tampe a panela e deixe que a mis-
tura descanse por alguns minutos. 
Basta estar em uma temperatura boa 
para a sua pele e para conseguir jogar 
a água sob o seu corpo. Você deve 
primeiro tomar um banho normal, e 
depois jogar a mistura do banho de 

cravo da índia pescoço para baixo.
Lembre-se que para ajudar o 

poder do banho, deve ainda imagi-
nar coisas boas e manter a sua ener-
gia positiva. Ao acabar o banho, use 
apenas uma toalha limpa para se 
secar, não jogue água novamente. 
Os restos do cravo da índia devem 
ser enterrados em um jardim, na 
terra, já que esta tem o poder de 
filtrar as energias negativas.

FONTE: WEMYSTIC
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“ O que a frase ‘ a vida é curta’ 

realmente significa . . .’
’faça algo’”.  

(Chimamanda Ngozi Adichie)

SENAC
  Na última  sexta-feira (29) 

na reunião dos Conselhos 
Regionais do Sesc e do Senac 
Paraná foi anunciada a saída 
do diretor regional do Senac 
PR, Vitor Monastier. O presi-
dente do Sistema Fecomércio 
Sesc Senac PR, Darci Piana, 
entregou uma placa de agra-

decimento por todo o trabalho 
e dedicação ao longo dos anos 

e por diversas vezes esteve 
aqui em Umuarama prestigian-
do eventos do Sesc, Senac e 

em poses da Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Umuarama.  Depois de quase 
17 anos à frente da institui-

ção, Monastier deixou o cargo 
e  um legado de obras e mui-

tas melhorias para o Senac PR. 
Fica aqui nossa gratidão. 

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -, Cristiano Derenusson 
Nelli, José Maria Barra, Luiz Shiguero Nakashima, Rudnei Aissa, Milene Sgobi Destro, Ilda Luis,  Jackson 
Seiji Mitsue, José Carlos Venâncio e José Pento Neto .  Da coluna: felicidades.

FUTURO?
O bilionário Bill Gates é  conhecido 
por muitas coisas, mas jogar baixo 
não é uma delas. Segundo a revis-
ta Exame: em uma de suas novas 

empreitadas, Gates está financiando 
o desenvolvimento de uma tecno-
logia capaz de escurecer o Sol e 

que poderia refletir a luz solar para 
fora da atmosfera da Terra, segundo 

informações da revista america-
na Forbes. O objetivo disso tudo 
é diminuir o aquecimento global, 

deixando o planeta mais gelado. Os 
cientistas de Harvard pretendem re-
duzir o brilho do Sol com um spray 
de carbonato de cálcio não-tóxi-
co (CaCO3). Alguns especialistas 

acreditam que o uso do CaCO3 para 
reduzir os efeitos do aquecimento 
global traz riscos inimagináveis, 
como mudanças bruscas no clima. 

Ambientalistas acreditam que a mu-
dança na estratégia poderá servir 
como argumento para a emissão 

contínua de gases do efeito estufa.

PORTRAIT
RAISSA SANTANA, na lente do fotógrafo 
paulistano Ita Mazzutti, reina absoluta na 
coluna de hoje. A foto é de 2018 para relem-
brarmos seu charme, carisma e beleza. 

ITA MAZZUTTI

INGREDIENTES:
1 xic de farinha de castanha de caju
1 xic de fibra de coco (resíduo do leite de 
coco)
1 xic de coco ralado fresco
½ xic de coco ralado seco
¼ xic de farinha de coco
1 xic de leite de coco caseiro
¼ xic de óleo de coco
¾ xic de xylitol
1 col de sopa de fermento químico
1 col de café de cumaru ralado (cumaru é 
uma fava adocicada e aromática nativa da 
região amazônica)

MODO DE PREPARO:
Primeiro, comece por fazer seu próprio 

leite de coco e lembre-se de reservar a fibra 
residual. Então, em uma tigela, combine a 
farinha de castanha de caju, essa fibra de 
coco, metade do coco ralado fresco, o coco 
ralado seco, a farinha de coco e o xylitol. 
Mexa com ajuda de uma espátula para todos 

os ingredientes secos se misturarem. Com-
bine o leite de coco com o óleo de coco e o 
cumaru ralado, e então, acrescente os líqui-
dos aos secos. Mexa para incorporar e por 
último adicione o fermento. Leve ao forno 
pré-aquecido a 180° por 40 minutos ou até 

que esteja totalmente assado. Retire do 
forno e deixe esfriar. Cuidadosamente, 
cubra o bolo com a segunda metade do 
coco ralado fresco. Leve para a geladeira 
por pelo menos 4 horas e então sirva.

· Chef Thiago Medeiros / www.receita.com

Bolo Gelado de Coco
(*sem açúcar e vegano)
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