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Polícia prende e solta acusado 
de violentar criança de um ano

MENINO SERÁ SUBMETIDO A EXAME DE CONJUNÇÃO

Um homem de 57 anos, morador no Conjunto Sonho Meu, foi detido pela PM de Umuarama quando se escondia no Distrito 
de Lovat. Ele é acusado violentar um menino de 1 ano e 4 meses. O caso aconteceu em plena luz do dia. A mãe da criança 
procurou a polícia após levar o filho ao Pronto-Atendimento, onde foram verificados sinais de violência, que devem ser 
confirmados em exame de corpo de delito. O suspeito foi liberado. l 6

Ponto facultativo
decretado para
um Carnaval
sem a folia

l 5

Prefeitura compra
mais de micro 

e pequenos
empreendedores

l 9

Patrulha reforçada
Ações de vândalos e ladrões levaram a Guarda 

Municipal a reforçar os patrulhamentos pelo interior do 
Bosque dos Xetá, que está em obras. Durante a semana 
foram furtadas centenas de metros de fiação de cobre. 

O prejuízo foi estimado em R$ 45 mil. l 7

Réu no STF

Arthur Lira
impedido de
substituir a
Presidência

l 3
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O prefeito de Umuarama autorizou a volta das aulas presenciais na rede municipal e nas escolas privadas, incluindo instituições de ensino 
superior. Também foram liberadas sessões de cinema. Medidas de prevenção ao contágio do coronavírus devem continuar sendo seguidas.    l 8

Aulas presenciais
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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: Paga -
mentos em atraso em FEV: 2,14% + multa

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

2/1 a 2/2 0,5000 0,1159 0,0000
3/1 a 3/2 0,5000 0,1159 0,0000
4/1 a 4/2 0,5000 0,1159 0,0000
5/1 a 5/2 0,5000 0,1159 0,0000
6/1 a 6/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,10% 28,66 
Vale ON -3,96% 87,66 
ItauUnibanco PN -2,13% 28,46 
Viavarejo ON +6,26% 15,28 
B2W Digital ON +6,87% 89,30 
Embraer ON +6,72% 9,53

IBOVESPA: +0,61% 118.233 pontos

Iene 105,11
Libra est. 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 87,74

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,7% 5,3540 5,3550 -2,2%

PTAX  (BC) -1,3% 5,3869 5,3875 -1,6%

PARALELO -1,4% 5,1300 5,6500 -1,7%

TURISMO -1,4% 5,1300 5,6300 -1,7%

EURO -1,8% 6,4777 6,4806 -2,6%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 1.720,00 1.739,03 1,11 1,11 8,61
Norte 1.765,20 - 0,84 10,94 10,94
Oeste 1.758,75 - 1,46 9,48 9,48

DÓLAR 02/02

Iene R$ 0,0513
Libra est. R$ 7,34
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.278,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/02 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)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.354,75 -10,50 3,3%
FARELO mar/21 428,00 -2,50 -0,3%
MILHO mar/21 543,00 -6,25 12,2%
TRIGO mar/21 644,75 -6,25 0,7%

SOJA 155,41 -0,6% 16,6% 155,00
MILHO 73,06 0,2% 16,0% 73,00
TRIGO 76,21 0,6% 12,9% 76,00
BOI GORDO 282,82 0,0% 9,6% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 1,2% 13,7%
SOJA Paranaguá 168,00 0,0% 6,3%
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
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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

Sérgio Souza eleito presidente da
Frente Parlamentar Agropecuária

O novo presidente da Fren-
te Parlamentar da Agropecuá-
ria tomou posse ontem (terça-
-feira, 2). O deputado Sérgio 
Souza (MDB-PR) substitui o 
deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS) e estará à frente do gru-
po até o fim de 2022. A vice-
-presidência do colegiado será 
exercida pelo senador Zequi-
nha Marinho (PSC-PA).

“A missão da frente é pro-
teger o setor que tanto gera 
empregos, renda, impostos e 
responde por 50%, de forma 
direta e indireta, do PIB desse 
País”, disse Sérgio Souza. Elei-
to em dezembro último, o novo 
presidente também listou pau-
tas prioritárias da frente, entre 
elas, a regularização fundiária, 
o licenciamento ambiental e a 
regulamentação do uso de de-
fensivos agrícolas.

“[A regularização fundiária] 
vai dar título a quem tem direi-
to, mas trará responsabilidade 
a quem tiver o título, no que 
diz respeito à utilização do solo 
de maneira ilegal”, defendeu o 
parlamentar. A regularização, 

segundo Souza, também per-
mitirá identificar quem de fato 
desmata ilegalmente no Brasil.

O deputado também criticou 
os custos do licenciamento am-
biental no País que, segundo 
ele, consumiu 25% dos recur-
sos gastos na construção da 
usina de Belo Monte.

Antes de passar o cargo ao 
novo presidente, Alceu Moreira 
agradeceu aos presentes e res-
saltou o desempenho do setor 
agropecuário brasileiro. “[Nós] 
tocamos essa roda dentada 
chamada Brasil e é da nossa 
força que esse povo depende”.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, que também 
já presidiu a Frente da Agrope-
cuária (2018), destacou a im-
portância do colegiado. “Nós 
estamos juntos para um novo 
momento para que as pautas 
do agro possam caminhar. 
Acho que é isso que os pro-
dutores e brasileiros esperam 
de nós.”Frente parlamentar é 
uma associação de deputados 
de vários partidos para deba-
ter um assunto determinado. 

Para ser criada, a frente deve 
registrar um requerimento 
com o apoio de pelo menos 
1/3 dos membros do Poder 
Legislativo. A Frente da Agro-
pecuária é integrada por 241 
deputados e 39 senadores.

Oeste contra o novo pedágio
Um movimento em defesa de 

um pedágio justo e equilibrado, 
contra o futuro modelo de co-
brança da outorga onerosa, será 
lançado hoje (quarta-feira, 3) em 
Cascavel. Várias entidades do 
Oeste do Paraná estão envolvi-
das no projeto que tenta impedir 
a continuação de um modelo que 
cobra as mais caras tarifas de 

SEGUNDO Souza, a regularização fundi-
ária também permitirá identificar quem de 
fato desmata ilegalmente no Brasil

DIVULGAÇÃO

pedágio do País e que é conside-
rado extremamente prejudicial à 
economia estadual.

Documento com um relato 
sobre a atual situação e o mo-
delo proposto será entregue ao 
presidente Jair Bolsonaro que, 
na quinta-feira (4), vai inaugurar 
em Cascavel o Centro Nacional 
de Treinamento em Atletismo 

(CNTA). A inauguração está 
marcada para às 9h30.

O movimento será em forma 
de campanha e pretende sensibi-
lizar a população sobre os danos 
do pedágio à economia. O novo 
modelo, proposto pelo governo 
federal e com apoio do governo 
paranaense, traz o risco de um 
pedágio ainda mais caro

Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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Arthur Lira impedido de
substituir a Presidência

Eleito presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL) não poderá ocu-
par a presidência da Repú-
blica em caso de ausência 
de Jair Bolsonaro e o vice, 
Hamilton Mourão. O parla-
mentar está impedido de 
ocupar o cargo porque é réu 
em ações penais no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
Com isso, na ausência de 
Bolsonaro e Mourão, quem 
assumirá o Planalto será o 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG). De-
pois dele, o próximo na linha 
sucessória presidencial é o 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, Luiz Fux.

De acordo com dados do 
Radar do Congresso, pla-
taforma do Congresso em 
foco, que monitora a ativi-
dade parlamentar, Arthur 
Lira responde a oito inves-
tigações. O deputado é réu 
em um desses inquéritos no 
STF, acusado de receber R$ 
106 mil de propina do então 
presidente da Companhia 

Delegado Fernando empossado presidente
da Comissão de Segurança Pública da Alep

O deputado estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL) tomou posse no início 
desta semana (segunda-fei-
ra 1º) na Comissão de Segu-
rança Pública da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

O ato aconteceu na ocasião 
da volta dos trabalhos legislati-
vos da Alep depois do recesso 
de fim de ano. Eleito em se-
tembro do ano passado, o par-
lamentar presidirá a Comissão 
no biênio 2021-2022. Ele tam-
bém fará parte de outras duas 
Comissões da Casa.

Segundo o deputado, que 
representa Umuarama e a 
região Noroeste no Legislati-
vo Estadual, o trabalho será 
centrado na valorização das 
forças de segurança, além da 
viabilização de novas estru-
turas e o aparelhamento das 
equipes de trabalho.

“Vamos buscar melhores 
condições de trabalho e a 
valorização dos agentes de 
segurança, além do aparelha-
mento das unidades”, anteci-
pa o parlamentar.

Além do Deputado Dele-
gado Fernando Martins (PSL), 
outros seis parlamentares tam-

Reuniões
As reuniões das Comissões são públicas e podem ser acompa-

nhadas por qualquer cidadão. Segundo a Alep, desde maio de 2011, 
a casa conta com 26 Comissões, entre elas a de Segurança Pública.

Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), Francisco Colombo.

Uma decisão do STF de 
2016 impede a ocupação do 
cargo pelo chefe do Legisla-
tivo que seja réu.

Na Suprema Corte, ele res-
ponde a cinco inquéritos. Três 
analisam eventual prática de 
corrupção ativa e passiva – in-
cluindo a que se tornou réu. 
Uma quarta investiga crime 
de formação de quadrilha. Na 
quinta, ele foi denunciado por 
crime de lavagem de dinheiro.

Há ainda uma investiga-

ção no Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF-5). A 
acusação, neste caso, é de 
crime contra a administração 
pública. A sétima investigação 
está no Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ-AL), por crimes 
contra a honra. O deputado 
tem contra si, ainda, uma 
acusação de agressão con-
tra a mulher, apresentada por 
sua ex-esposa, Jullyene Lins. A 
acusação já passou pelo TJ-AL 
e pelo STF. Lira afirmou, em ou-
tros momentos, que as acusa-
ções são “requentadas”. 

DEPUTADO Delegado Fernando Martins ao lado do governador Ratinho Jr, na ocasião em 
que tomou posse como presidente da Comissão

ASSESSORIA

Orçamento para 2021
O presidente 
eleito do Senado, 
rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), 
afirmou ontem 
(terça-feira, 2) 
que pretende 
votar até março 
o projeto do 
Orçamento 
de 2021, que 
ainda não foi apreciado pelo Congresso. De acordo com ele, 
a Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve ser instalada 
nos próximos dias. O colegiado precisa emitir parecer sobre 
a proposta. Enquanto esse texto não é analisado, o Executivo 
só tem acesso a 1/12 dos recursos previstos no projeto por 
mês. “Essa semana nós vamos buscar já as iniciativas para 
poder instalar a Comissão Mista de Orçamento, que é algo que 
realmente o parlamento deve ao Brasil, que é a aprovação do 
Orçamento. Até março a aprovação [do Orçamento]. Instala 
agora [a CMO] e aprova o Orçamento até março”, disse.

 Primeiro ato
O novo presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), comunicou que irá 
desconsiderar a formação do 
bloco partidário que apoiou 
a candidatura do deputado 
Baleia Rossi (MDB-SP) para 
a votação dos demais cargos 
da Mesa Diretora da Câmara. 
A medida adiou para ontem 
(terça-feira, 2) a decisão 
sobre quem serão os três 
vice-presidentes e quatro 
secretários que estarão com 
Lira no comando da Casa 
para o próximo biênio. Lira 
argumentou que a chapa 
organizada pelo deputado 
paulista foi registrada após o 
prazo regimental. O bloco era 
composto por PT, MDB, PSB, 
PSDB, PDT, Solidariedade, 
PCdoB, Cidadania, PV e Rede 
e teria sido aceito de maneira 
monocrática e irregular pelo 
então presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

bém compõem a Comissão.

OUTRAS COMISSÕES
Além de presidir a Comis-

são de Segurança Pública, o 
parlamentar também partici-
pa como membro de outras 
duas Comissões, a de Defe-
sa dos Diretos da Mulher e a 
de Ecologia e Meio Ambiente 
e Proteção aos Animais.

De caráter técnico-legislati-
vo, as Comissões são especia-

lizadas em fazer parte da estru-
tura institucional da Casa.

Compostas por sete mem-
bros cada uma, com exceção 
da Comissão Executiva – re-
presentada pelo presidente, 1º 
e 2º secretários –, e a Comis-
são de Constituição de Justiça 
(CCJ), que é composta por 13 
membros, elas são permanen-
tes e funcionam com respon-
sabilidade sobre determinada 
área do interesse coletivo.

UMA decisão do STF de 2016 impede a ocupação do cargo pelo chefe do Legislativo que seja réu

DIVULGAÇÃO

Bloco irregular
Lira desmanchou o bloco 
por considerá-lo formado de 
maneira irregular. A partir 
disso, o presidente adiou a 
decisão dos cargos. A decisão 
levou a uma nova eleição, 
que aconteceu às 19 horas 
de ontem (terça-feira, 2), 
para os cargos de 1º e 2º 
vice-presidentes, quatro 
secretários e quatro suplentes 
da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados. Como o 
bloco de Rossi passou ser 
considerado não existente, 
Lira determinou à Secretaria-
Geral da Mesa (SGM) o 
recálculo da distribuição dos 
cargos, desconsiderando as 
candidaturas para os demais 
cargos que foram indicadas 
por esse bloco. Às 17 horas de 
ontem, líderes partidários se 
reuniram e definiram a escolha 
dos cargos na Mesa. Essa escolha 
ainda depende de um cálculo da 
SGM sobre blocos e bancadas.

Metade do salário
Como prometido em campanha, o vereador João Paulo 
Rodrigues Maciel de Oliveira, o Sorrisal Amigo do Povo, 
recebeu seu primeiro salário como parlamentar e já decidiu 
quais as duas instituições que receberam 25% cada, do 
valor total de R$ 4.526,00. A decisão foi tomada através de 
enquete através de sua página pessoal pelo Facebook. AMA 
(Associação dos Amigos de Autistas de Umuarama) e SAAU 
(Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama).

Não é dinheiro
De acordo com o vereador, não doará os valores, mas 
produtos e mantimentos que ajudarão na manutenção e 
no funcionamento das entidades. “Pra SAAU vou comprara 
o valor em ração para os animais e se possível, intermediar 
um convênio entre a entidade e alguma empresa que queira 
ajudar. Na AMA, ainda vou fazer uma visita e ver quais as 
necessidades e disponibilizar 25% do salário pra adquirir o 
que a entidade estiver mais precisando”, disse o vereador. 
Mês que vez a SAAU e a AMA saem fora da roda de pesquisa 
na enquete. “São mais de 30 entidades que pretende ajudar, 
durante os 46 meses de legislatura”, encerra Sorrisal.

DIVULGAÇÃO
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Pioneirismo do PR 
em compliance é 
destaque em debate

O sucesso do Programa de 
Integridade e Compliance para-
naense vai abrir série especial de 
seminários virtuais (webinares), 
que irá debater e analisar o tema 
nos estados a partir de hoje 
(3). O Governo do Paraná, em 
2019, foi o primeiro a implantar 
o programa na administração 
pública estadual. Desde então, 
tem sido convidado obrigatório 
em mesas-redondas e debates 
sobre o tema, recorrente na ini-
ciativa privada, mas ainda novi-
dade na gestão pública.

O seminário é organizado 
e produzido pelo Instituto para 
Reforma das Relações entre 
Estado e Empresa (IRREE), or-
ganização criada, como explica 
em seu site IREE - Instituto para 
Reforma das Relações entre 
Estado e Empresa, para promo-
ver o debate e aperfeiçoar a in-
teração entre os setores públi-
co e privado no Brasil. O evento 
é gratuito e será transmitido 
pelo canal IREETV, no YouTube. 
Para receber o link da transmis-
são, momentos antes do início, 
às 10h desta quarta-feira (3), 
é preciso preencher formulário 
na página do instituto IREE We-
binar – Compliance no Estado 
do Paraná – IREE.

O governo estadual será 
representado pelo controla-
dor-geral do Estado, Raul Si-
queira, um dos idealizadores 
do programa no Paraná. 

O programa, definido pela Lei 
estadual 19.857/2019, já está 

Governo cancela o ponto 
facultativo do Carnaval 

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Júnior confirmou 
ontem (terça feira, 2), durante 
a abertura dos trabalhos do 
Legislativo Estadual, que o 
Governo do Paraná vai cance-
lar o ponto facultativo do Car-
naval deste ano para todo o 
Poder Executivo.

A decisão foi tomada 
como forma de conter o 
avanço do coronavírus no 
Estado. De acordo com o 
governador, o objetivo é de-
sestimular viagens e eventos 
que possam causar aglome-
ração, comuns durante o pe-
ríodo de Carnaval.

O governo vai oficializar a 
decisão com a publicação de 
um novo decreto alterando o 
anterior, de número 6554, pu-

presente em 17 órgãos ou en-
tidades do Governo do Estado. 
Já foram entrevistados 3.542 
servidores e analisadas 487 
denúncias. Todos terão acesso 
ao Manual de Implantação, a pri-
meira publicação dessa natureza 
direcionada ao serviço público. 
O material deve ser lançado nas 
próximas semanas.

SEGUNDA ETAPA
Outra fase do programa co-

meçou em 2021. Os órgãos 
que já iniciaram a implantação 

irão eleger um servidor para ser 
multiplicador de informações, 
práticas e conceitos. A escolha 
desse profissional será feita 
pelos colegas de trabalho, que 
elegerão quem, da equipe, re-
úne as características essen-
ciais para divulgar o programa 
e suas diretrizes. Ele recebe-
rá o título de Embaixador do 
Compliance e ficará responsá-
vel, paralelamente ao seu tra-
balho, por difundir objetivos e 
políticas do Programa de Inte-
gridade e Compliance.

Debatedores
Siqueira é especialista em ética e compliance pela Society of 

Corporate Compliance and Ethics e pela Legal, Ethics & Compliance. 
É membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp) 
e do Instituto Paranaense de Compliance (Ipacom). Ele irá debater 

com Valdir Simão, doutor em Direito pela Universidade de Sala-
manca e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de 
Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. Outro participante é 

Walfrido Warde, presidente do IREE e conselheiro da OAB-SP.

GERALDO BUBNIAK/AEN

O programa está presente em 17 órgãos ou entidades do Governo e já entrevistou 3.542 
servidores, além de ter analisado 487 denúncias

blicado em 17 de dezembro, 
que definiu o calendário de fe-
riados e estabeleceu os dias 
de recesso e pontos facultati-
vos de 2021. Com isso, todos 

os órgãos da administração 
pública estadual direta e indi-
reta terão expediente normal 
nos dias 15, 16 e 17 de fe-
vereiro.

A decisão foi tomada como forma de conter o avanço do coronavírus no Estado

ARQUIVO

Pedágio PR
Representantes do Ministério da 
Infraestrutura estarão, nesta quinta-
feira, na Assembleia Legislativa do 
Paraná para debater sobre o novo 
modelo de concessões rodoviárias 
para o Anel de Integração do Paraná. 
O líder do Governo na Assembleia, 
Hussein Bakri (PSD), acredita que a 
apresentação dos técnicos do governo 
federal pode contribuir na posição dos 
deputados estaduais. Com o novo 
modelo de pedágio, o desconto da tarifa é limitado no leilão e o 
maior valor de outorga oferecido decide o vencedor da licitação.

Atuação da Alep
Assembleia Legislativa do 
Paraná foi a primeira do País a 
estabelecer sessões virtuais para 
deliberar e a primeira a criar leis 
para ajudar a combater o vírus e 
a aprovar medidas importantes 
para garantir a saúde e minorar 
o sofrimento da população. 
Além disso, mobilizou mais de 
R$ 200 milhões em recursos 
próprios, economizados do seu 
Orçamento, para ajudar o governo 
do Paraná a enfrentar a doença. 
“Em vez de nos paralisar, a crise 
nos impulsiona à frente e dela 
extraímos valiosas lições”, disse 
o deputado Ademar Traiano, ao 
tomar posse da presidência da 
Assembleia.

Atuação da Alep II
A modernização da Assembleia 
Legislativa do Paraná e o combate 
à pandemia provocada pela 
covid-19 marcaram as ações 
realizadas pela Mesa Diretora, 
liderada pelo presidente, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), pelo primeiro-secretário, 
deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), e pelo segundo-secretário, 
deputado Gilson de Souza 
(PSC).  “Indiscutivelmente, 
conseguimos no último biênio, 
em meio à pandemia, manter 
o funcionamento regular 
do parlamento, votar leis 
extremamente importantes e 
construir, claro, parcerias com o 
governo para combater os efeitos 
da covid-19, que ainda assolam a 
nossa sociedade”, complementou 
Romanelli.  

Sucessor
O deputado estadual Tercilio 
Turini (CDN) assumiu a vice-
presidência da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
tornando-se o primeiro na 
linha sucessória do presidente 
Traiano. É a primeira vez que um 
parlamentar de Londrina chega 
à posição que será ocupada por 
Turini nos próximos dois anos. 

Reeleito
Após dois anos no cargo da 
presidência da CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, o deputado Delegado 
Francischini (PSL) é reeleito 
pelos deputados que integram a 
Comissão. “Agradeço o apoio e 
garanto aos paranaenses muito 
trabalho para conduzirmos 
projetos para melhorar a 
qualidade de vida da população 
e o desenvolvimento do Paraná”, 
afirmou o deputado.  

Reformas estruturais
A CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) publicou nota 
parabenizando os novos 
presidentes da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). 
De acordo com a entidade, 
o principal desafio dos dois 
novos presidentes será colocar 
em votação e aprovar pautas 
urgentes, em especial as reformas 
tributária e administrativa. 
“Apenas com a implementação de 
reformas estruturais será possível 
reduzir o Custo Brasil e gerar 
mais empregos e renda para a 
população”, disse o presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade.

Plano Anticorrupção
A CGU (Controladoria-Geral 
da União) lançou o Plano 
Anticorrupção - Diagnóstico e 
Ações do Governo Federal, com 
ações de curto, médio e longo 
prazo a serem implementadas 
de 2021 a 2025. O documento 
tem o objetivo de avançar 
no cumprimento e no 
aperfeiçoamento da legislação 
anticorrupção. É possível que este 
Plano Anticorrupção do governo 
federal seja a guinada para colocar 
em prática as medidas prometidas 
durante a campanha presidencial, 
desde que haja engajamento dos 
setores públicos e privados para 
garantir a efetividade das ações e 
real aplicação do mesmo.

ASSESSORIA
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colunaPonto facultativo
decretado para o
Carnaval sem folia

O prefeito Celso Pozzobom 
declarou, através de decreto, 
ponto facultativo nas repar-
tições públicas municipais 
da Administração Direta e 
Indireta de Umuarama nos 
dias 15 e 16 de fevereiro de 
2021, em razão do Carnaval.

A decisão fio publicada em 
Diário Oficial do Município no 
dia 21 de janeiro.

Conta no texto que nas datas 
e locais especificados, não 
haverá atendimento normal à 
população, podendo, contudo, 
ser instituídos plantões, a crité-
rio dos titulares dos órgãos da 
Administração Pública Direta 
e das entidades da Adminis-
tração Pública Indireta.

Ainda de acordo com o 
decreto, a decisão não se 
aplica à Divisão de Vigilân-
cia em Saúde, aos serviços 
funerários, ao de varrição, 
ao de coleta de lixo, aos da 
Guarda Municipal e a outros 
essenciais, que não podem 
sofrer paralisação.

As atividades realizadas 
nas unidades municipais 

Fila Única divulga hoje edital
do 2º processo de classificação

de educação observarão o 
calendário escolar. A presta-
ção dos serviços do Ambula-
tório de Síndromes Gripais, 
da Vigilância Sanitária e do 
Pronto Atendimento Municipal 
deverá ser mantida em condi-
ções normais, pelas 24 horas 
de todos os dias.

UMUARAMA NÃO
TEM CARNAVAL

É impor tante ressal -
tar que, de acordo com a 

Secretaria de Comunicação 
(Secom), não haverá desfile 
de Carnaval em Umuarama e, 
provavelmente até que sejam 
alteradas, as decisões toma-
das através de decreto, cor-
respondentes ao combate e 
disseminação da pandemia 
do coronavírus, permane-
cem. Estão proibidas aglo-
merações e estabelecimen-
tos comerciais devem seguir 
o horário de funcionamento 
determinado legalmente.

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Umuarama 
informa que iniciou o segundo 
processo de classificação e 
convocação do Programa Fila 
Única para o período letivo 
2021, destinado às crianças 
inscritas no sistema, que 
pleiteiam vagas na Educação 
Infantil do município.

Ontem (terça-feira, 2), o 
Sistema Fila Única foi blo-
queado temporariamente 
para os processos de gera-
ção de classificação e poste-
rior convocação dos inscritos 
e somente será liberado para 
novos cadastros ao término 
dos atendimentos presen-
ciais, quando será finalizado 
o período da segunda convo-
cação, previsto para 22/02. 
Nesta quarta, 3, será publi-
cado o Edital de Classifica-
ção, a ser disponibilizado 
na por taria das unidades 
educacionais, no site (www.

umuarama.pr.gov.br) e nas 
redes sociais da Prefeitura.

Os pais ou responsáveis 
pelas crianças inscritas no 
sistema devem ficar aten-
tos ao Edital de Convoca-
ção, que será divulgado na 
quinta-feira, 4, nos mesmos 
canais de comunicação. O 
período para atendimentos 
presenciais e validação dos 
documentos comprobatórios 

será de 8 a 12 de fevereiro.
“Os atendimentos serão 

realizados diretamente na uni-
dade escolar onde for feita a 
convocação, conforme crono-
grama estabelecido através 
do edital”, informou a coorde-
nadora técnica e pedagógica 
de Documentação Escolar da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Viviane Aparecida da 
Silva Lopes.

A foto é de arquivo de 2020, quando não havia pandemia. Mas em 2021, com o Carnaval ‘can-
celado’, o ponto facultativo deve servir para manter as famílias em casa, longe de aglomerações

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

CMEIS foram preparadas e reformadas durante o ano de 2020, em período de pandemia e 
agora aguardam o retorno das crianças
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Salários 
Entre as despesas que podem 
não ter margem autorizada no 
Orçamento nos próximos meses 
estão os salários de servidores 
civis e de militares. 

Comissão 
Segundo previsão da 
ifi (Instituição Fiscal 
Independente) do Senado, o 
Orçamento de 2021 não deve 
ser aprovado antes de abril. 
É que a ldo (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) foi aprovada 
em dezembro diretamente 
pelo Plenário do Congresso e 
o orçamento terá que tramitar 
pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). 

Máquina 
Uma nota técnica (CD nº 
1155/2020) da Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização 
da Câmara alertou, no fim 
do ano passado, que a falta 
do orçamento “provocará um 
prejuízo para o funcionamento dos 
serviços públicos e desgaste das 
instituições. Ou seja, haverá uma 
paralisação da máquina pública”. 

Bolsa
Com a nova configuração da 
Câmara e do Senado, o governo 
vai insistir na ampliação do 
programa Bolsa Família em 
vez de retomar e estender o 
auxílio emergencial. A medida 
também é defendida pelo 
relator do Orçamento de 2021 
e da pec (Proposta de Emenda 
à Constituição) Emergencial, 
senador Márcio Bittar (MDB-AC). 

Fico 
Caciques do DEM convenceram, 
por ora, o ex-presidente da 
Câmara Rodrigo Maia (RJ) 
a permanecer no partido. 
Lembraram que ele pode 
perder o mandato de deputado 
federal se desembarcar sem a 
autorização do partido.

Janela 
Abandonado pela cúpula do 
DEM na votação que elegeu o 
adversário Arthur Lira (PP-
AL), Maia permanece pelo 
menos até abril - quando será 

No vermelho 
Logo após a confirmação da vitória dos aliados para os comandos do 

Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arhur Lira (PP-AL), o 
Planalto e a equipe econômica acionaram os líderes nas duas Casas para 
tentar destravar já nos próximos dias a análise do orçamento de 2021. 

Devido à antecipação da disputa no Congresso Nacional no ano passado, a 
loa (Lei Orçamentária Anual), que projeta receitas e fixa despesas, não foi 
votada. A pressa do governo é motivada pela ameaça de falta de recursos 
para o pagamento de despesas de ministérios e órgãos a partir de abril. 

aberta a janela partidária e 
poderá deixar o partido sem 
ser punido. Até lá, manterá as 
conversas com Cidadania, PSL 
e PSDB, mirando o projeto de 
aliança presidencial para 2022. 

Cartas 
Na direção inversa da derrocada 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o 
resultado do pleito no Congresso 
Nacional fortaleceu dois políticos 
que ditarão as cartas nos 
próximos dois anos: os senadores 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Ciro 
Nogueira (PP-PI). 

Vice 
O agora ex-presidente do 
Senado, principal articulador 
da campanha vitoriosa de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
tem a opção de assumir um 
ministério, indicar aliados para o 
Governo Bolsonaro ou assumir 
a Comissão de Constituição 
e Justiça. Já Ciro Nogueira vai 
pavimentar a indicação de um 
nome para a vaga de vice na 
chapa presidencial da tentativa 
de reeleição de Bolsonaro. 

Condenado 
O Superior Tribunal de Justiça 
condenou o apresentador Danilo 
Gentili por ter chamado de 
“vaca” a técnica de enfermagem 
Micheline Teixeira - uma 
doadora de 300 litros de leite a 
hospitais pernambucanos. Não 
cabe mais recurso. Gentili e 
sua equipe terão que pagar R$ 
80 mil, corrigidos a 1% ao mês, 
retroativo a 2013.   

Propina  
O Ministério Público ajuizou 
ação contra o auditor da 
Receita Euvaldo Dal Fabbro, 
que teria cobrado propina de 
uma varejista para livrá-la da 
fiscalização. Ele foi preso na 
Operação Probitas, deflagrada 
após um dos sócios da 
empresa ter relatado à Polícia 
Federal a pressão do servidor. 
Segundo o MP, Euvaldo pedia 
R$ 23 milhões para encerrar 
um procedimento fiscal que 
poderia obrigar a companhia 
a pagar R$ 230 milhões aos 
cofres públicos.
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PM encaminha idoso acusado de
molestar menino de 1 ano e 4 meses

Um homem de 57 anos 
de idade, morador no Con-
junto Habitacional Sonho 
Meu, foi detido pela Polícia 
Militar tentando se esconder 
em um distrito de Umuarama, 
depois que foi acusado por 
uma vizinha por ter moles-
tado seu filho, uma criança 
de apenas 1 ano e 4 meses. 
O caso aconteceu em pleno 
dia, na segunda-feira (1).

De acordo com o depoi-
mento da mulher, de 20 
anos, ela estava em casa, 
apenas acompanhada do 
casal de filhos pequenos. 
Depois de retirar a fralda 
do mais novo, a criança saiu 
correndo nua pelo quintal e 

Importunação sexual
A polícia militar prendeu em flagrante, no final da tarde da 

segunda-feira (1), um homem que praticou atos obscenos, mos-
trando o órgão genital para uma criança de apenas 1 ano de idade. 
O acusado, de 50 anos, teria se aproximado da casa em que mora a 
vítima, pediu água e alimento para a mãe da menina que o ajudou. 
Logo depois ele abriu o zíper e apresentou o órgão genital. A mãe, 
rapidamente ligou para o marido e acionou a PM. Quando os PMs 

chegaram ao endereço, o acusado já havia sido contido por popula-
res. Ele estava portando uma faca. Colocado na viatura policial, foi 
encaminhado à Delegacia de Polícia. O caso aconteceu no Jardim 
San Martin e, depois de interrogado, o acusado foi liberado, mas 

responderá à acusação.

Às 8h de ontem (2), a condutora de uma motoneta Honda Biz fazia conversão da avenida Padre José Ger-
mano para a avenida Ângelo Moreira da Fonseca, quando foi colhida por trás, por um Ford Fiesta. A condu-
tora da motoneta teria freado para que outros veículos passassem em sua frente, pois o sinal estava aberto para 
eles, foi quando a motorista do Fiesta colidiu na traseira da motoneta. Ela permaneceu no local até a chegada 
de uma ambulância do Samu que prestou atendimento à mulher de 30 anos que estava com a Biz. Com dores 
em um dos joelhos, ela foi levada para o Hospital Norospar.

Assaltante é flagrado 
pela PM e levado à DP

Um jovem de 19 anos foi 
detido pela PM de Umuarama 
na noite da segunda-feira (1), 
acusado de ter participado 
de um roubo a um mercado, 
de ter tentado roubar outro 
estabelecimento e ainda de 
ter tomado de assalto uma 
motoneta Honda Biz.

Após diligências, com ima-
gens de câmeras de monito-
ramento que flagraram o sus-
peito praticando as ações, a 
PM localizou o rapaz no cen-
tro da cidade.

Os crimes pelos quais 
ele foi denunciado aconte-
ceram durante a manhã de 
segunda-feira. O primeiro 
deles, foi em frente a uma 
instituição de ensino na 
Rua José Teixeira D’avila, 
ocasião em que, fazendo 
menção de estar armado, 
subtraiu a motoneta, assus-
tando a proprietária, que 
correu, deixando a chave na 
ignição. O veículo teria sido 
utilizado para a prática do 
segundo crime, um roubo a 
um mercado.

A moto não foi recuperada, 

foi até uma cerca que divide 
as duas casas.

Segundos depois, quando 
a mulher notou que ele havia 
sido ‘supostamente’ moles-
tado pelo vizinho idoso. A 
criança correu para os braços 
da mãe dizendo que estava 
com dor nas nádegas.

A mulher levou o filho ao 
Pronto Atendimento Municipal 
e, segundo ela, o médico que 
atendeu a criança relatou ter 
encontrado sinais de verme-
lhidão e orientou a mulher a 
procurar a polícia.

Antes ela retornou ao 
bairro, quando se deparou 
com moradores vizinhos, 
dizendo que não era para 

ela procurar a polícia e que 
supostamente fariam justiça 
com as próprias mãos.

Mesmo assim, no início da 
noite, a mulher foi até o 25º 
Batalhão da Polícia Militar e 
denunciou o fato. Imediata-
mente uma equipe saiu em 
deslocamento em busca de 
localizar o acusado, que foi 
encontrado tentando escon-
der- se em um imóvel no dis-
trito de Lovat.

Detido, o idoso foi condu-
zido à delegacia de Polícia, 
bem como a mãe e a criança, 
onde foram feitas oitivas e 
posteriormente o acusado foi 
liberado. À mãe da criança, 
foi entregue um documento 

par que ela comparecesse ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama a partir da ter-
ça-feira (2), para que fosse 
feito um exame de conjunção 
carnal na criança.

Somente o resultado do 

laudo de um médico legista, 
que posteriormente deverá 
ser entregue à autoridade 
policial, definirá se um inqué-
rito poderá vir a ser instau-
rado para que o fato venha a 
ser apurado.

mas o dinheiro levado do 
mercado, teria sido usado 
para comprar drogas. Com 
o rapaz ainda foi encon-
trado um aparelho celular da 
marca Samsumg, que havia 
sido tomado de assalto no 
roubo do mercado.

IMAGENS capturadas do suspeito, minutos 
antes de roubar uma motoneta no centro de 
Umuarama

ALEX MIRANDA

ALEX MIRANDA

Criminosos levam R$ 2 mil de mulheres na Rio Grande do Norte
Duas mulheres foram 

alvo de assaltantes em 
Umuarama na manhã de 
ontem (terça-feira, 2). O 
crime foi registrado por 
volta das 11h e, conforme o 
registro feito junto à Polícia 

Civil, as vítimas estavam 
caminhando pela avenida Rio 
Grande do Norte, nas proxi-
midades da praça dos Xetá, 
quando foram abordadas.

Dois homens, fazendo 
menção de estarem armados, 

anunciaram o assalto. Eles 
subtraíram das vítimas suas bol-
sas, com cerca de R$ 2 mil (em 
dinheiro), documentos pessoais 
e um aparelho celular.

A mãe – que não teve a 
idade confirmada – e filha, 

de 25 anos, informaram aos 
policiais civis que os bandi-
dos também chegaram a pé. 
Há possibilidade de que um 
veículo estivesse nas proxi-
midades dando apoio aos 
criminosos.

Como o crime aconteceu 
nas imediações da Delega-
cia de Polícia Civil, as vítimas 
foram até a instituição e regis-
traram um boletim de ocorrên-
cias, repassando as informa-
ções aos investigadores.
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Vandalismo leva ao reforço de
patrulhas no Bosque dos Xetá

Atos de vandalismo, de-
predação de patrimônio pú-
blico e furtos não têm sido 
tão comuns em Umuarama, 
porém de tempos em tem-
pos algumas ações são re-
gistradas. Nesta semana, 
por exemplo, ladrões furta-
ram centenas de metros de 
fios de cobre do sistema de 
iluminação interno do Bos-
que dos Xetá, que está pas-
sando por obras de revitaliza-
ção. O prejuízo foi estimado 
em R$ 45 mil e os materiais 
serão repostos pela empre-
sa responsável pelo serviço.

O secretário de Defesa 
Social, major Valdecir Capelli, 
lamentou o fato e disse que o 
município está tentando apu-
rar informações que possam 
ajudar a polícia a identificar 
os ladrões e também possí-
veis receptadores. “O cobre é 
um metal muito valorizado no 
mercado de sucata, por isso 
desperta bastante interesse. 
Mas as empresas comprado-
ras devem ficar atentas para a 
procedência do material, pois 
podem ser responsabilizadas 

Reestruturação
Na reforma foram implantados 1,5 mil metros de grades para 

controlar o acesso à mata e a saída de animais silvestres. A obra 
inclui recape da antiga pista de caminha com concreto pigmentado, 
reparos nas áreas danificadas e implantação de pista para bicicleta, 

além do plantio de grama e da iluminação em LED. “O município 
está aplicando R$ 972,6 mil nas melhorias”, lembra o diretor de 

Obras da Prefeitura, Renato Caobianco. Já o contrato para ilumina-
ção da pista e da avenida que margeia o bosque é de R$ 140 mil.

Detran alerta sobre venda de carteira de habilitação falsa
No início da semana, fun-

cionários do Departamento 
de Trânsito do Paraná (De-
tran-PR) desconfiaram da 
autenticidade de uma Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) apresentada para re-
novação por um usuário no 
atendimento em Curitiba. 
Após constatada a irregula-
ridade, policiais da Assesso-
ria Militar do Detran o enca-
minharam para a Central de 
Flagrantes da Polícia Civil.

“A capacitação dos nossos 
colaboradores e o investimen-
to em novas tecnologias tem 
nos auxiliado em situações 
como esta. Infelizmente a prá-
tica de vendas de CNH falsa 
ainda é muito ativa no país”, 
disse o diretor-geral da autar-

Orientações
Portanto, o Detran-PR orienta que o processo de 1º habilitação 

deve seguir as etapas obrigatórias para a obtenção do documento, 
como as aulas e provas teórica, prática, e exames médicos e psico-
lógicos, que são essenciais para a formação de um condutor. Todos 
seguidos do auxílio e preparação de uma autoescola credenciada 

junto ao departamento. Para denunciar qualquer irregularidade ou 
crimes relacionados a veículos ou documentos de trânsito, ligue 

para 0800 643 73 73.

caso seja produto de furto ou 
roubo”, alertou o secretário.

Capelli também informou 
que a Guarda Municipal vai 
intensificar as rondas para 
evitar novos danos ao bos-
que. “Além disso, colocare-
mos um vigia durante a noite 
para aumentar a segurança. 
A administração municipal 
está se esforçando, inves-
tindo recursos significativos 
para deixar o bosque mais 
tranquilo para a utilização 
pela comunidade e infeliz-
mente nos deparamos com 
essa situação. Vamos refor-
çar as medidas de seguran-
ça”, completou.

O prefeito Celso Pozzo-
bom ficou indignado com o 
furto. “Estamos caprichando 
nas obras de urbanização do 
Bosque dos Xetá. O gradil já 
foi finalizado e as calçadas 
estão quase prontas, tanto 
na parte interna quanto nas 
marginais às avenidas Pari-
got de Souza, Castelo Bran-
co e Rua do Bosque –, com 
passeios para pedestres e 
ciclistas. Queremos resga-

tar a utilização do bosque 
para passeios, caminhadas 
e atividades de lazer, com-
binada com a preservação 
ambiental”, explicou.

quia, Wagner Mesquita. “Pare-
ce óbvio, mas é sempre bom 
lembrar que a única maneira 
de se obter uma CNH é rea-
lizar os procedimentos legais 
em uma autoescola e fazer as 
provas no Detran”.

O golpe é aplicado por qua-
drilhas que oferecem a CNH 
por um valor maior, entre R$ 
3 mil e R$ 7 mil, porém sem 
a necessidade de cumprir os 
requisitos de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), facilitando a emissão 
do documento sem passar 
pelo processo obrigatório.

A prática para “burlar” o 
processo ainda é bastante 
ativa no Estado. Segundo 
dados da Assessoria Militar 
do Detran, em 2019 houve 

cinco casos de cidadãos que 
compareceram ao órgão com 
a CNH falsa. Os golpistas es-
tão cada vez mais audacio-
sos, publicando a venda do 
documento em redes sociais 
e aplicativos. Os documen-
tos são muito próximos dos 
originais, chegando a pos-
suir até mesmo um QRCode. 
Porém, os documentos fal-
sos não são impressos em 
papel moeda e não possuem 
as diversas camadas de se-
gurança, como os originais.

GOLPISTAS audaciosos publicam a 
venda do documento em redes sociais e 

aplicativos

DIVULGAÇÃO

LADRÕES levaram centenas de 
metros de fios de cobre do Bosque dos 
Xetá e o prejuízo deixado foi estimado 
em R$ 45 mil

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Autorizadas aulas presenciais em 
todas as escolas de Umuarama

O prefeito Celso Pozzo-
bom autorizou, por meio de 
decreto municipal, a volta 
das aulas presenciais na 
rede municipal de ensino 
e também nas escolas pri-
vadas, incluindo institui-
ções de ensino superior. 
Para isso, será necessá-
r io obedecer uma série 
de cuidados preventivos 
para evitar o contágio do 
coronavírus entre alunos, 
professores e demais ser-
vidores da Educação.

A medida considera que 
o restabelecimento das ati-
vidades escolares é impor-
tante para evitar prejuízos 
maiores à Educação, tendo 
em vista que as medidas 
restritivas de enfrentamento 
até então adotadas pelo 
município têm auxiliado a 
manter controlada a trans-
missão do vírus e a viabi-
lizar tratamento de saúde 
adequado aos infectados.

O decreto munic ipal 
029/2021,  com esse 
teor, está sendo publicado 
na edição desta quar ta-
-feira, 3/02, do diário ofi-
cial do município e revoga 
o  dec re to  064/2020, 
que suspendeu as aulas 
p r esenc ia i s ,  a l ém de 

Aulas e cinema liberados
Portanto, pelo decreto, “fica autorizada a retomada das aulas presenciais 

nas escolas e universidades, públicas e privadas do município de Umuarama, 
inclusive nas entidades conveniadas com o Poder Público, desde que obser-
vem o contido na Resolução nº 632/2020 da Secretaria de Estado de Saúde 
(Sesa)”. Nas unidades municipais, outras medidas de controle sanitário para 
o enfrentamento da covid-19 podem ser implantadas por decisão da Secre-
taria Municipal de Educação. O mesmo decreto permite também sessões de 
cinema desde que sejam respeitados procedimentos como proibir a entrada 
de crianças; não permitir a entrada de pessoas do grupo de risco; manter o 

espaçamento de dois metros entre os frequentadores; higienizar as cadeiras 
antes de cada sessão e que as sessões tenham no máximo 80 pessoas.

Norospar 
abre 10 vagas 

para residência 
médica

O Programa de Residên-
cia Médica do Hospital e 
Maternidade Norospar de 
Umuarama abriu 10 vagas 
para médicos, nos cursos 
de Neonatologia (02), Clí-
nica Médica (02) e Medi-
cina de Família e Comuni-
dade (06). As inscrições, 
que vão até o dia 18 de 
fevereiro, podem ser feitas 
através do site da institui-
ção (norospar.com.br) ou 
pelo e-mail coremenoros-
par@hotmail.com, também 
aravés do telefone (44) 
3621-1299 ramal 1259.

A prova será realizada 
em Umuarama, no dia 22 
de fevereiro, no Campus 
Sede da Universidade Para-
naense (UNIPAR), situado 
à Praça Mascarenhas de 
Moraes. Taxa de inscrição 
será de R$ 400.

A Norospar (Associação 
Beneficente de Saúde do 
Noroeste do Paraná) des-
taca-se na formação de 
residentes em várias áreas 
autorizadas pelo Ministério da 
Educação, desde 2014. Os 
cursos são supervisionados 
pelos Conselhos Regional e 
Federal de Medicina e creden-
ciados pela Comissão Nacio-
nal de Residência Médica.

Cruzeiro do Oeste empossa diretores
da Rede Municipal de Educação

Como forma de valorizar 
os profissionais da educação, 
a prefeita Helena Ber toco 
realizou no início da semana, 
a Cerimônia de Posse para 
as Diretoras das Escolas e 
Cmeis da Rede Municipal de 
Ensino. O evento aconteceu 
de maneira restrita para evi-
tar aglomerações.

Dez professoras do quadro 
foram indicadas para estar à 
frente do ensino de base de 
Cruzeiro do Oeste até o dia 
31 de dezembro de 2021

Durante a Cerimônia, 
Helena ressaltou a singulari-
dade do momento atravessado 
pela Educação, diante das 
prevenções contra a covid-19, 
afirmando que a prioridade é 
a proteção dos alunos, profes-
sores e funcionários da educa-
ção, neste período transitório.

O Vice-prefeito, Osvaldo 
Farinazzo, se pronunciou em 

apoio e gratidão aos novos 
Diretores, afirmando que é 
fruto do ensino público e acre-
dita na educação do Município.

Em sequência, a presi-
dente da Câmara de Verea-
dores, Rosy Anne Bertoco, 
deixou sua mensagem em 

alterar pontos do decreto 
336/2020, que proibiu 
as sessões de cinema na 
cidade. A estabilização do 
número de casos positivos 
diários possibilitou essa 
flexibilização, em âmbito 
estadual, e o município 
decidiu seguir as orienta-
ções e o plano de contin-
gência do governo.

MEDIDAS restritivas de enfrentamento à covid-19 devem ser seguidas para manter controlada a transmissão do vírus

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

prol ao envolvimento das 
Escolas/Cmeis na proteção à 
violência contra às crianças.

Por fim, a secretária da 
educação, Onilda Andrade de 
Almeida Barbosa, apontou a 
importância do trabalho con-
junto na construção de uma 

educação unificada, que 
atue em rede, para garantir 
o melhor ensino aos alunos.

O calendário escolar terá 
início no dia 18 deste mês, 
porém ainda não está defi-
nida a forma que se dará 
este retorno.

PREFEITA ressaltou a singularidade do momento atravessado pela Educação, diante das prevenções contra a covid-19
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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 capacitar 
o cirurgião-dentista a realizar 
tratamentos endodônticos 
estão abertas as inscrições para 
a especialização em Endodontia 
da Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidade de Umuarama. 
A especialidade é destinada 
ao diagnóstico, tratamento 
e prevenção de doenças que 
atingem a parte interna do 
dente.

São apenas 12 vagas 
disponíveis para a turma de 
2021. O curso terá duração 
de 855 horas, com aulas 
mensais às quintas, sextas e 
sábados. O corpo docente é 
formado por doutores, mestres 

e especialistas. No rol das 
disciplinas estão: Anatomia 
e anestesiologia; Cirurgia 
parendodôntica; Endodontia 
automatizada; Endodontia 
clínica e Endodontia pré-clínica.

A especialização é destinada 
a cirurgiões-dentistas que 
estejam regularmente inscritos 
no Conselho Regional de 
Odontologia. O processo de 
seleção do curso será por meio 
de entrevistas e análises do 
currículo do participante. 

As inscrições vão até o dia 27 
de fevereiro e devem ser feitas 
pelo site: https://pos.unipar.
br/especializacao/endodontia/
umuarama

São apenas 12 vagas disponíveis e as inscrições vão até 
o dia 27 de fevereiro 

Endodontia: inscrições abertas para a pós-
graduação em 2021

Prefeitura tem comprado mais de 
micro e pequenos empreendedores

As compras da Prefeitura 
de Umuarama junto a forne-
cedores locais têm aumen-
tado progressivamente nos 
últimos anos. Em relação ao 
total de mercadorias adquiri-
dos e serviços contratados 
em 2018, pouco mais de 74% 
tiveram origem em empre-
sas de outros municípios e 
Estados. No ano seguinte o 
município comprou mais das 
empresas locais e esse per-
centual baixou para 67,7%. 
Já no ano passado, as com-
pras com fornecedores locais 
ultrapassaram 52% e de fora 
foram cerca de 47,5%.

Essa tendência de empre-
sas locais venderem para a 
Prefeitura é a tônica do pro-
grama “Umuarama Compra 
Mais”, criado em parceria 
entre a administração muni-
cipal e o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro 

Milhões de reais por dia
A Prefeitura de Umuarama compra milhões de reais por 

semana em mercadorias diversas e serviços para atender 
aos diferentes setores da gestão. “É importante manter esse 
dinheiro na cidade, estimulando o comércio e os empreendi-

mentos locais. Se nossas empresas venderem mais para a Pre-
feitura, poderemos alocar pelo menos R$ 150 milhões anuais, 

destinados ao custeio da máquina pública, na nossa economia”, 
completa o secretário da Administração, Cléber Bomfim.
A lista de produtos comprados no dia a dia da admi-

nistração é bem diversificada, com potencial de con-
templar dezenas de empresas locais – desde materiais 

de limpeza e higiene, segurança (EPIs e EPC) e de expe-
diente (escritório) a produtos alimentícios, soluções em 
tecnologia e informação, serviços de limpeza, pequenas 
obras de engenharia e manutenções elétricas, hidráuli-

cas e de ar-condicionado, entre outros. 
O empresário interessado deve ficar atento ao Calendário 

de Licitações, criado para facilitar a organização das empresas 
que querem vender para a Prefeitura. É uma agenda com as 
licitações e pregões marcados pelos próximos dois meses – o 

fornecedor pode saber com antecedência o que o município vai 
comprar em fevereiro e março. Com isso, tem tempo hábil para 

juntar a documentação, realizar orçamentos e elaborar uma 
proposta consistente para disputar os certames.

e Pequena Empresa), que 
busca despertar nos empre-
sários da cidade o interesse 
em participarem das licita-
ções realizadas pelo muni-
cípio. “A meta é ampliar a 
participação das empresas 
de Umuarama nas compras 
realizadas pela Prefeitura, 
aumentando a circulação de 
recursos financeiros na praça 
e for talecendo a renda da 
população”, explicou o secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior.

GIRO LOCAL
Hoje, por falta de conhe-

cimento ou de interesse 
das empresas locais, quase 
50% das compras da Prefei-
tura beneficia empresas de 
fora da cidade. “O volume é 
crescente, mas ainda temos 
muito campo para avançar. 
Tem muita coisa que vem 
de fora que poderia ser com-
prada de fornecedores locais, 
caso houver mais interesse 
nas nossas licitações. E esse 
dinheiro, ficando na cidade, 
aumentaria o giro do comér-
cio e resultaria em empregos 
e divisas”, reforçou o prefeito 
Celso Pozzobom.

No cenário geral, o volume 
de compras junto a microem-
presas tem aumentado – o 
índice foi de 10,06% em 
2018, subiu para 14,3% em 
2019 e chegou a 24,78% no 
ano passado. Evoluíram de 
forma significativa também 

as compras junto a empresas 
de pequeno porte – respecti-
vamente 21,27% em 2018, 
30,6% em 2019 e 43,83% no 
ano passado (até setembro). 
A tendência se confirma em 
Umuarama, com crescimento 
de 13,12% para 31,75% nas 
empresas de pequeno porte 
e de 4,45% para 9,41% nas 
microempresas. Já as com-
pras de pessoa física ainda 
são irrisórias (0,09% em 
2018, 0,22% em 2019 e 
0,01% no ano passado).

Expectativa de 
crescimento

Os números acima mos-
tram o quanto as compras 

ainda podem crescer junto a 
fornecedores locais, espe-

cialmente pessoa física, 
micro e pequenas empresas. 

“Juntos, esses setores são 
responsáveis pela maioria 

dos empregos da nossa eco-
nomia e podem empregar 

ainda mais se aumentarem o 
faturamento, especialmente 

neste momento de crise 
provocada pela pandemia 
de coronavírus. E a Prefei-
tura, o maior comprador 

de Umuarama, pode ajudar 
bastante. Basta que partici-

pem das licitações e vendam 
para o município”, reforça o 

prefeito Celso Pozzobom.
Nesse ponto, o programa 

“Umuarama Compra Mais” 
pode ser um grande aliado 

dos fornecedores. Reunindo 
equipes das secretarias de 
Administração, Indústria, 
Comércio e Turismo, das 
diretorias de Licitações e 

Contratos, Compras e Almo-
xarifado e a Controladoria 
Interna do Município e da 

Casa do Empreendedor, em 
parceria com o Sebrae e a 

Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama 

(Aciu), o programa orienta 
os empresários, esclarece 

dúvidas, ajuda a encaminhar 
a documentação necessária 

e divulga as licitações progra-
madas pelo município.

RESULTADO positivo do pro-
grama “Umuarama Compra Mais”, 
criado com o Sebrae para despertar 
interesse dos empresários locais a 
participarem das licitações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



10 ESPORTE  Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

ONIX 1.0 
LT

     13/14   BRANCO  COMPLETO   R$ 36.900,00

  
ETIOS 
HB X

     15/16   BRANCO  COMPLETO   R$ 36.900,00

FORD KA
1.0 SE 

     16/17   VERMELO COMPLETO   R$ 41.900,00

TRACKER 
PREMIER TURBO

18/18   PRETO   COMPLETO, AUT.     R$ 82.900,00
                       COURO, TS  

Afsu começou a contratar os
reforços para nova temporada

O ano ‘malemá’ começou 
e os dirigentes da Afsu (Asso-
ciação de Futsal de Umua-
rama) iniciaram a corrida 
pelos craques que vão repre-
sentar o time profissional de 
futebol de salão da cidade.

Desde meados de janeiro, 
a Associação vem divulgando 
os jogadores que tiveram 
contratos renovados e os 
reforços para a temporada 
2021. Uma delas, foi a reno-
vação do contrato com o 
técnico campeão Nei Victor, 
que comandará o time de 

Após empate no Brasileiro, Scarpa fala
em brigar pelo ‘maior sonho’ no Mundial

Em seu último jogo antes 
de viajar o Mundial de Clu-
bes, disputado na tarde de 
ontem (2), o Palmeiras ficou 
no empate por 1 a 1 com o 
Botafogo, pelo Brasileirão. 
Em casa, o meia Gustavo 
Scarpa falou sobre o resul-
tado e citou o torneio a ser 
disputado no Catar. Ainda 
no primeiro tempo, após 
cobrança de escanteio de 
Scarpa, Emerson Santos 
marcou de cabeça. Na etapa 
complementar, porém, 
Rafael Navarro empatou 
em belo chute de fora da 
área. No mesmo dia em que 
viaja ao Catar, o Palmeiras 
completou sua quarta par-
tida seguida sem vencer 
pelo Brasileiro. “Estamos 
muito felizes pelo título (da 
Libertadores), o sonho de 
todos foi realizado. Mas não 
podemos, de forma alguma, 
menosprezar o Brasileiro, 
muito menos qualquer 
outra equipe. Fizemos uma 

Umuarama durante a tempo-
rada junto à Afsu.

Além do técnico, também 
foram renovados os con-
tratos do preparador físico 
Elton Silva, do preparador 
de goleiros Edjan Barbosa, o 
supervisor Marcos Tavares, o 
fisioterapeuta Luciano Luba, 
o médico Paulo Caetano e o 
roupeiro Manol Benitez.

Um dos reforços para a 
temporada 2021 é Dudu. 
“O ala canhoto que chega 
com muita vontade de mos-
trar seu trabalho e se diz 

muito orgulhoso em ves-
tir o manto da Afsu. Atual 
campeão da Série Prata do 
Paranaense pelo Operário 
Laranjeiras, atuou também 
pelo Cascavel e tem expe-
riência internacional jogando 
pelo Novo Vrijeme da Croá-
cia”, informa a Afsu.

boa partida e, agora, vamos 
rumo ao nosso principal 
objetivo, nosso maior sonho. 
É dar o melhor e ver o que 
acontece”, disse Scarpa.

Com a estreia no Mun-
dial de Clubes marcada para 
domingo, o técnico Abel 
Ferreira escalou o goleiro 
Weverton e mais 10 reser-
vas para encarar o Botafogo. 
Scarpa recebeu a chance 
de disputar os 90 minutos 
e, embora não tenha feito 
uma de suas melhores 
exibições, deixou o campo 
com uma assistência.

Com 53 pontos, 12 a 
menos do que o líder Inter-
nacional, o Palmeiras apa-
rece na sexta colocação do 
Campeonato Brasileiro. Às 
15 horas (de Brasília) do 
domingo (7), pela semifi-
nal do Mundial de Clubes, 
o time alviverde enfrenta 
o vencedor do jogo entre 
Tigres e Ulsan, no Estádio 
Cidade da Educação.

ALÉM do técnico Nei Victor e 
equipe técnica, novos jogadores 

já foram contratados e outros 
estão na lista dos dirigentes

DIEGO IANESKO/AFSU

“ESTAMOS muito felizes com a Libertadores e agora vamos rumo ao nosso principal 
objetivo, nosso maior sonho, disse Scarpa

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Boas vibrações para os estudos, cursos e con-
cursos.Também pode retomar o contato com 
uma pessoa que está distante . A saúde tam-
bém pede atenção: se algo incomodar, con-
sulte um especialista. Obstáculos no romance 
com colega ou conhecido. 

Terá bons resultados ao trabalhar em equipe 
e trocar ideias com os colegas e pode fazer 
acordos muito vantajosos. Encontro ou con-
tato com um (a) ex-amor pode despertar emo-
ções que estavam adormecidas e deve pensar 
bem antes de reatar. No romance, evite remoer 
mágoas e ressentimentos.

Dedique-se ao que faz e receberá a recompensa, 
sobretudo se você recebe comissão por vendas e 
serviços. Tenha cuidado com fofocas e mal-en-
tendidos envolvendo chefes e colegas. Na vida 
a dois, conversas e decisões importantes. Mas 
saiba ouvir e ceder para não brigar.

Os humilhados podem ser exaltados e você 
pode ter uma boa notícia a respeito de uma 
promoção desejada, um pedido de aumento de 
salário que fez recentemente. Se pintar ciúme 
de amigo (a), pode ser sinal de que a amizade 
está virando paixão.

Você pode ter a chance de trocar ideias com 
uma pessoa sábia e bem-sucedida: ouça dicas 
e conselhos. É hora de investir na carreira, 
mostrar o seu valor e batalhar por seus obje-
tivos. No amor, quem está livre pode se inte-
ressar por alguém de outra cidade.

você pode se decepcionar com amigos mas 
não tome atitudes baseadas em fofocas: inves-
tigue primeiro para ver se não é só intriga de 
gente maldosa. Namoro secreto ou a distância 
pode deixar seu coração inseguro mas o diá-
logo será a melhor solução. 

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

A maioria das pessoas nascidas em 3 de fevereiro presta atenção aos detalhes. Têm 
também excelente noção de tempo, em geral, escolhendo exatamente o momento 
certo para agir nos negócios e no amor. São extremamente realistas e pontualidade 
não é seu forte. São pacientes e persistentes. Com relação a dinheiro, parecem ter 
sorte inesperada e sempre são surpreendidos por algo positivo no que diz respeito a 
investimentos sem muita expectativas.

Horóscopo nascido em 3 de fevereiro

No trabalho, procure se concentrar nas tarefas 
que faz com mais segurança e fique longe de 
fofocas. No amor vai encantar quem quiser 
mas a família pode questionar suas escolhas. 
Quem já tem alguém, não deixe preocupações 
atrapalharem a paixão.

Pode receber um presente ou um dinheiro ines-
perado de parentes. Já para o seu coração, o céu 
indica novidades e fortes emoções. Sua sensua-
lidade está no auge e deve atrair muitos admira-
dores na paquera. Pode até se surpreender com 
a atitude de um pretendente da turma.

Será um bom momento para somar forças com 
os colegas pelas metas em comum. No amor, 
o desejo de viver uma relação mais séria deve 
aumentar. Há grande chance de se envolver 
com alguém do trabalho, mas terá desafios, 
então, vá devagar. 

Relações superficiais devem chegar ao fim. É 
hora de avaliar quem é realmente amigo e romper 
os laços com quem não merece a sua dedicação. 
Pode ter gastos inesperados ou perder dinheiro 
em algum acordo. Pode surgir uma forte atração 
por alguém da turma.

Logo cedo pode enfrentar algum desentendi-
mento com parentes. Deve prestar mais aten-
ção às finanças. Fase animada nas paqueras. 
Você vai usar todo seu charme para atrair 
quem deseja. Para quem já encontrou o par, 
é bom pegar leve com cobranças e ciúme.

Você pode fazer contatos importantes ou 
ter boas conversas com os colegas. Pode 
resolver algumas pendências com alguém 
próximo. Só não convém misturar amizade 
com dinheiro se não quiser fazer papel de 
trouxa. A dois, melhore o diálogo e escla-
reça dúvidas sem brigar.
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FS
PRATAEBRONZE

CAETANOAOS
TAROLSPNT
REGOOAZAR

LUNACANCELE

ULTIMATORA
HERAORLOS
ASAHEREGE
MREUSSEC

PEPEEMCANO
ANTILOPEAM

TIERALAE
GOSMAPAINT

CERNEPOA
CONSULTORAS

Hora
sagrada
para os

católicos

"Aviso (?)
Nave-

gantes",
música

Cabeça
(?):

pessoa
fútil

(?) de
chão: é

usado por
faxineiras

(?)-ma-
jestade,

crime con-
tra o rei

Categoria
do pro-
grama
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe 
da NBA

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

A esposa,
em relação
aos seus
sogros

Parte mais
dura do

tronco das
árvores

Estância 
hidromine-
ral e turís-
tica de SP

Robson (?),
ex-atleta
Tambor

achatado

Tinta, em
inglês

Em trajes
de Adão

Amazonas
(sigla)

Condimen-
to de sopa

Peça de 
tubulações
Material

reciclável

Século
(abrev.) 

Cômodo do 
presidiário

Trabalha 
muito (pop.)

Arsenal
(abrev.)

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

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

Matéria
viscosa

Mulheres
que

vendem 
cosméti-
cos via

catálogos

Odiar

Orlando
Orfei,
artista

Corpos celestes observados 
por 

astrô-
nomos

Área do corpo
suscetível de

excitação erótica

Lojas 
de livros
usados

Causa
Corpo

vegetativo
como o de algas

Registro
(abrev.)
Lua, em
espanhol

Represen-
tam as

medalhas
de 2º e 3º
lugares

As substâncias que 
produzem

reação
química

Suspenda
(o evento)
Maranhão

(sigla)

Apelido do
ex-presi-

dente
Mujica

Exigência 
de rendição
imediata

Apêndice
de xícaras

A esposa
de Zeus
(Mit.)

Enguia, 
em inglês

Contrário
ao dogma

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

Ronda feita 
pela PM
nas ruas

3/eel — los — poá — tie. 4/luna — reus. 5/paint.
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Livro A vida de Bela
Conheça as histórias e os segredos do 
talento teen por trás das câmeras!

/editorapixel

@editorapixel
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P O Q
A N T I V I R U S
G C L A R E A R

M A C H L G R I
A M O L A A R E

E L S O L A N O
N O E C E T U

A T R A P A L H A R
O I T O U L O
A R D R I C A
V C E I A D G

M I C O M P R E
S A S E M Õ S
T I T U L A R E S

R A S P A I S S O

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.

Objetos e símbolos que te trazem sorte
Dizem que na vida para ter sucesso e 

prosperidade é preciso ter muita, mas muita 
sorte. Veja alguns objetos e símbolos que aju-
dam a atrair essa energia positiva para você.

ELEFANTE
Muito usado para atrair riqueza. Deve 

ficar de costas para a porta de entrada.

PEIXES
Para os orientais é um símbolo de 

riqueza e abundância. Podem também sig-
nificar fertilidade.

Moedas da sorte
Atraem bons negócios. É muito comum 

ter em casa três moedas chinesas presas no 
meio por um cordão vermelho.

Buda
Símbolo de amor, paz e felicidade. Entre 

as várias imagens, o Buda da Riqueza está 
sempre sorrindo. Ele deve ser colocado num 
pires com moedas ou arroz.

Trevo de quatro folhas
Um dos símbolos mais antigos para 

atrair fortuna. Dizem que quem acha um 
trevo de quatro folhas terá sorte eterna.

Fita do Senhor do Bonfim
A pessoa deve fazer os pedidos na hora 

de dar os três quando amarra a fita pulso. 

Ferradura
Colocada atrás das portas de residên-

cias e comércio, para atrair sorte e quebrar 
as negatividades.

Sapo da Fortuna
Muito usado para atrair riqueza. Deixe 

o sapo sobre uma mesa e coloque na boca 
dele uma moeda de R$ 1.

Figa
É usada para se proteger de olho-

-gordo e inveja, pois atrapalham muito 

a nossa sorte.
 
Olho grego
Usado como talismã de proteção contra 

o Olho Gordo. Para muitos, pode ser usado 
para atrair sorte.

Estrela de Davi
 É uma estrela de seis pontas que, 

quando usada, seja junto ao corpo ou em 
ambientes, atrai proteção e afasta o azar.

 Santos e Anjos
 Afasta qualquer energia negativa e azar 

da casa e da pessoa. Use ao lado da porta.
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“As grandes verdades só se co-
municam através do silêncio.”

(Paul Claudel)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -, Gabriel Braz Elias, Edmilson 
de Held Lopes, Edmilson Milani de Holanda, Francisco Barbosa Filho, Lorena Rodrigues Toninato e  Mercio 
Mantovani. Da coluna: felicidades.

UNIDAS
Em tempo de muita solidariedade, 
a Campanha do Material Escolar 
2021 ganha parceiros diversos -, 
e na coordenação e divulgação o 
trio Ellen Iombriller, Thais Santos 
(Sesc) e Valdete Sperandio seguem 
distribuindo os cartazes aos pontos 
comerciais e institucionais que ade-
riram a campanha que vai receber 
doações de materiais escolares, até 
31 de março. Senac, Sesc, Rotary 
Internacional, Fecomércio, CMEG  e 
vários parceiros deram o start.  

ROTARY DAY
O Rotary Club de Umuarama co-

manda os eventos de 2021 para o 
Rotary Day que é a comemoração 
anual do aniversário do Rotary 

Internacional. Um  grupo de mu-
lheres líderes reuniu-se aos Rotarys 

e mulheres da sociedade civil, 
organizando webinars com o tema 
Saúde Mental/Pandemia/Novo nor-
mal. Serão palestras com profis-
sionais da saúde todas as noites 
de 22 a 28/02/2021 transmitidas 
pelo YouTube simultaneamente 
atingindo todo o Distrito 4630. 

Elas aderiram a campanha liderada 
pelo Sesc de doação de material 
escolar com vários pontos de co-
leta. A coluna Zelia Casoni se une 

e divulga também.

RESIDÊNCIA
O Programa de Residên-
cia Médica do Hospital 
e Maternidade Norospar 
de Umuarama abriu 10 
vagas para médicos, 
nos cursos de: Neona-
tologia (02), Clinica 
Médica (02) e Medicina 
de Família e Comunida-
de (06). As inscrições 
podem ser feitas através 
do site: www.norospar.
com.br, do email: core-
menorospar@hotmail.
com ou do telefone 
(44) 3621-1299 ramal 
1259 – até o dia 18 de 
fevereiro.  A prova será 
realizada em Umuarama, 
no dia 22 de feverei-
ro, no Campus Sede da 
Universidade Paranaen-
se – UNIPAR, na Praça 
Mascarenhas de Moraes, 
nº 4282.  Taxa de inscri-
ção: Coreme/Norospar: 
R$ 400.

* * *
A Norospar (Associação 
Beneficente de Saúde 
do Noroeste do Paraná) 
destaca-se na formação 
de residentes em várias 
áreas autorizadas pelo 
Ministério da Educação, 
desde 2014. Os cursos 
são supervisionados 
pelos Conselhos Regio-
nal e Federal de Medici-
na e credenciados pela 
Comissão Nacional de 
Residência Médica.

 ARQUIVO PESSOAL

Franciellen Bertoncello, Fábio de Carvalho e Ivanildo
Coutinho em revival para a coluna.

THIAGO CASONI
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