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Governador vem a Umuarama para
assinar pavimentação da Boiadeira

AÇÃO FOMENTARÁ PRODUÇÃO E INCENTIVARÁ NOVAS INDÚSTRIAS

O governador Ratinho Junior estará hoje em Umuarama para a assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação da BR-487, a 
Estrada Boiadeira, entre os Distritos de Santa Eliza e Serra dos Dourados. O lançamento da nova etapa das obras deverá contemplar cerca 
de quatro quilômetros no contorno de uma das comunidades além de melhorias de acesso e de escoamento de águas pluviais. l 2

Bandido que
“tocava o terror”
é capturado pela

Polícia Civil
l 6

Decreto autoriza
eventos sociais 
com medidas 
de segurança

l 8

Kalê

Atleta de
Umuarama joga 
pelo Cianorte
na Taça Brasil  

l 10

Trabalho no Carnaval
Depois que governo estadual, Alep, MP, TCE e Judiciário 
do Paraná cancelaram o recesso de Carnaval, o prefeito 

Celso Pozzobom decidiu, na tarde de ontem, alterar 
decreto municipal que estava publicado e cancelou o 

recesso. Prefeitura e repartições municipais funcionarão 
normalmente dias 15, 16 e 17 de fevereiro. l 3
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O Comércio de Umuarama vai abrir as portas na segunda de Carnaval, mas os empresários decidiram dar folga aos funcionários 
na terça, para compensar as horas trabalhadas a mais às vésperas do Natal. l 4

Fecha de Carnaval

ALEX MIRANDA
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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 +0,07% 28,87 
Vale ON -1,36% 89,20 
ItauUnibanco PN -0,25% 28,25 
Bradesco PN +3,13% 26,04 
B2W Digital ON -4,31% 86,49 
Yduqs ON -3,26% 33,27

IBOVESPA: -0,39% 119.260 pontos

Iene 105,44
Libra est. 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 87,92

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,4480 5,4490 -0,5%

PTAX  (BC) +0,9% 5,3904 5,3910 -1,6%

PARALELO +1,6% 5,2000 5,7300 -0,3%

TURISMO +1,6% 5,2000 5,7100 -0,3%

EURO +0,6% 6,4561 6,4590 -2,9%

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 04/02

Iene R$ 0,0512
Libra est. R$ 7,36
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.271,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/02 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 1.372,50 1,25 4,5%
FARELO mar/21 433,10 -2,40 2,2%
MILHO mar/21 550,00 -2,00 13,7%
TRIGO mar/21 637,50 -10,75 -0,7%

SOJA 154,61 0,9% 10,3% 154,50
MILHO 73,13 0,0% 2,2% 73,00
TRIGO 76,29 0,2% 10,3% 76,00
BOI GORDO 282,99 -0,1% 10,6% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/02 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 04/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 -1,7% 15,0%
SOJA Paranaguá 168,00 0,0% 5,7%
MILHO Cascavel 78,00 0,0% 4,0%

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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Governador vem a Umuarama para
assinar pavimentação da Boiadeira

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD) vem hoje 
(sexta-feira, 5) à Umuarama, 
para a assinatura da ordem de 
serviço do início das obras de pa-
vimentação asfáltica da rodovia 
BR-487, conhecida como Estra-
da Boiadeira, no trecho compre-
endido entre os distritos de San-
ta Eliza e Serra dos Dourados.

A informação foi dada pelo 
próprio governador na última ter-
ça-feira (2) durante leitura da men-
sagem do Governo na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). O lan-
çamento da nova etapa das obras 
de pavimentação deverá contem-
plar cerca de quatro quilômetros 
no contorno do distrito de Santa 
Eliza. Também deverão ser feitas 
melhorias de acesso e de escoa-
mento de águas pluviais.

Segundo o deputado Estadual 
Delegado Fernando Martins (PSL), 
que participou da sessão e tam-
bém preside a Frente Parlamentar 
em prol de Políticas Públicas pelo 
Desenvolvimento do Noroeste do 
Paraná, a obra é de extrema im-
portância para diminuir custos de 
produção e incentivar a instalação 

Helena Bertoco conquista recursos
do Estado para Cruzeiro do Oeste

de novos empreendimentos indus-
triais na região.

ESTRADA
A rodovia BR-487, conhe-

cida como Estrada Boiadeira, 
é uma importante rodovia que 
passa pela região noroeste e 
centro-oeste do Paraná ligando 
o estado do Mato Grosso do 
Sul ao Porto de Paranaguá.

Depois de pavimentada por 
completo, ela reduzirá em quase 
100 quilômetros a distância entre 

Naviraí/MS e Paranaguá/PR.
A pavimentação já vem sen-

do feita com recursos do Gover-
no Federal. A obra deverá dimi-
nuir também em cerca de 20 
quilômetros a distância entre 
Umuarama e Icaraíma.

A assinatura da ordem de 
serviço deverá acontecer a par-
tir das 10 horas e será realiza-
da com a presença apenas de 
autoridades e da imprensa, para 
evitar aglomerações e diminuir o 
risco de contágio do coronavírus.

DEPUTADO Delegado Fernando Ernandes Martins acompanhará o governador no ato de 
assinatura da ordem de serviço
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O Deputado e Secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo, Márcio Nunes, rece-
beu em seu gabinete na manhã 
da última quarta-feira (3), a pre-
feita de Cruzeiro do Oeste, He-
lena Bertoco, juntamente com 
o chefe de gabinete, José Car-
los Gigante André e a secretária 
de administração, Luciane Man-
zine, em audiência para reivindi-

car recursos para o Município.
Como resultado da reunião, 

Helena gravou um vídeo onde in-
formou a conquista de recursos 
para o Colégio Militar que está 
sendo implantado no Colégio Es-
tadual Cruzeiro do Oeste, bem 
como recursos para construção 
das tubulações de escoamento 
de águas de chuva da Vila Ru-
ral e da Rua Leopoldo José de 

Souza, localizada atrás da AABB, 
que foi extremamente danifica-
da pelas últimas chuvas, o que 
viabilizará a pavimentação das 
ruas, e para a readequação das 
estradas da zona rural, que re-
presentam uma grande neces-
sidade para o desenvolvimento 
da agricultura local.

O vídeo está disponibilizado 
nas redes sociais do município.
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Hidrofluorcarbonetos
Arthur Lira avalia tirar da gaveta a chamada “emeda 
de Kigali”, um adendo ao Protocolo de Montreal 
sobre substâncias que atacam a camada de ozônio. 
O instrumento foi internalizado pela Câmara para 
ratificação, passou por todas as comissões e falta apenas 
a aprovação em plenário. Caso avance, a indústria 
brasileira que usa hidrofluorcarbonetos terá acesso a 
um fundo internacional de investimento de US$ 100 
milhões para adaptar sua cadeia de produção. Joe Biden 
já anunciou a intenção de aderir à emenda também, 
nos primeiros 100 dias de governo. Um gesto de Lira na 
mesma direção seria bem recebido pela Casa Branca, 
que já não espera nada de Jair Bolsonaro, para quem o 
aquecimento global não existe.

CPI Covid
Antes da sessão de ontem no Senado, Rodrigo Pacheco disse 
ter sido informado de que a CPI da Covid, para investigar 
crimes do governo federal na pandemia, foi protocolada 
com o número de assinaturas exigido. “Eu soube do 
requerimento da CPI, das assinaturas, mas ainda não o 
examinei. Vou examinar junto com a assessoria após a 
sessão”. Questionado sobre o mérito do pedido de criação 
da comissão, ele respondeu assim: “É importante haver 
toda e qualquer discussão que seja em torno da questão da 
pandemia. Vamos avaliar só os requisitos próprios da CPI, 
para saber se é o caso de instalá-la ou não”.

Facultativo
Enquanto o 
Legislativo 
Estadual, através 
de sua Comissão 
Executiva cancelou 
o ponto facultativo 
de Carnaval, o 
Legislativo Municipal 
estava preparado 
para seguir o decreto 
do Poder Executivo 
de Umuarama, 
que declarava ponto facultativo nas repartições públicas 
municipais da Administração Direta e Indireta nos dias 15 e 
16 de fevereiro de 2021, em razão do Carnaval. Mas trata-se 
de outro poder e pode tomar suas próprias decisões.

Funcionando
A Câmara tem por previsão, 
retomar os as reuniões 
ordinárias em 15 de 
fevereiro, após recesso 
parlamentar entre 2020 e 
2021. Como estava seguindo 
o ponto facultativo do 
Executivo, a primeira sessão 
(do dia 15) ainda poderá não 
acontecer, depende de uma 
decisão do presidente. Os 
trabalhos ligados à sessão 
ordinária (até o final da tarde 
de ontem), estavam previstos 
para retornar na segunda-
feira, 21. É importante 
lembrar que, apesar de não 
estarem acontecendo sessões 
parlamentares, os trabalhos 
no Legislativo seguem 
normalmente desde o início 
de 2021. Os gabinetes estão 
abertos e os departamentos 
seguem atuantes.

Detetização
De acordo com a 
Procuradoria Jurídica 
do Poder Legislativo 
do Município, existe a 
possibilidade de que a 
Câmara de Umuarama 
retome os trabalhos na 
segunda-feira (15), fato que 
ainda está sendo analisado 
pela Presidência, junto à 
Mesa Diretora. O procurador 
Diemerson Castilho adiantou 
que, por conta do ponto 
facultativo de Carnaval, a 
Casa já havia agendado uma 
detetização no feriadão 
de Carnaval’, “mas nada 
que não possa ser adiado, 
dependendo da decisão 
tomada pela Mesa Diretora”, 
reforça. O procurador 
acrescenta ainda que ainda 
há tempo suficiente para 
mudar a decisão.

Prefeito de Umuarama
volta atrás e cancela
recesso de Carnaval

Depois que o Governo Es-
tadual, Assembleia Legislativa 
e vários outros órgãos relacio-
nados ao Poder Judiciário e de 
Contas do Paraná cancelaram 
o recesso de Carnaval entre 
os dias 15, e 17 de feverei-
ro, a Administração Pública de 
Umuarama passou a analisar 
a possibilidade e decidiu, na 
tarde de ontem (4), alterar a 
determinação, que até já ha-
via sido publicada em Diário 
Oficial do Município no dia 21 
de janeiro deste ano.

O Prefeito Celso Pozzo-
bom, cancelou o decreto 
que declarava ponto facul-
tativo nas repar tições pú-
blicas municipais da Admi-
nistração Direta e Indireta 
entre 15 e 16 de fevereiro, 
em razão do Carnaval. 

Nas datas e locais espe-
cificados não haveria atendi-
mento normal à população, 
podendo, contudo, serem 
instituídos plantões, a critério 
dos titulares e das entidades 
da Administração Indireta. 

Vigilância em Saúde, 
Acesf, varrição, coleta de 
lixo, atendimento da Guarda 
Municipal e outros serviços 
essenciais não sofriam para-
lisação, bem como o traba-
lho realizado no Ambulatório 
de Síndromes Gripais, da Vi-
gilância Sanitária e do Pron-

O Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR) divulgou o Decreto 
Judiciário Nº 48/2021 que de-
termina que o expediente seja 
realizado de forma normal, em 
todas as repartições judiciárias 
do Estado do Paraná, nos dias 
15 e 16 de fevereiro (segunda 
e terça-feira de Carnaval). Com 
isso, o ponto facultativo das re-
partições foi suspenso.

A decisão foi tomada em 
decorrência das diretrizes das 
autoridades sanitárias, para 
evitar aglomerações e impedir 
a propagação do vírus da co-
vid–19. O decreto é assinado 
prelo presidente do Tribunal, 
desembargador José Laurindo 
de Souza Netto.

O TJPR, com isso, seguiu 
o decreto nº 6.766, de 2 
fevereiro de 2021, do Go-
verno do Estado do Paraná, 
que revogou os pontos fa-

Judiciário suspende pontos
facultativos no Carnaval

cultativos nos dias 15, 16 
e 17 de fevereiro de 2021 
nos órgãos estaduais.

MP TAMBÉM NÃO PARA
O Ministério Público se-

gue as mesmas diretrizes. O 
expediente em todas as re-
partições do MP do Paraná 
ocorrerá normalmente entre 
15 e 17 de fevereiro. A de-
cisão consta na Resolução 
641/2021, da Procuradoria-
-Geral de Justiça, publicada 
ontem (quinta-feira, 4).

A revogação do ponto fa-
cultativo nos dias de carnaval 
segue entendimento do De-
creto Estadual publicado em 
2 de fevereiro, e do Decreto 
Judiciário, editado pelo Tribu-
nal de Justiça do Paraná na 
quarta-feira, 3 de fevereiro.

A medida foi adotada em 
razão do atual cenário epide-

miológico da covid-19 no Pa-
raná, que exige cuidados re-
dobrados por parte do poder 
público e de toda a sociedade, 
com a necessidade de que 
sejam intensificadas as medi-
das preventivas de combate à 
transmissão do coronavírus.

TCE-PR SUSPENDEU 
RECESSO

Com o objetivo de contri-
buir para evitar a propagação 
do novo coronavírus, o Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Paraná (PCE-PR) restabeleceu 
o expediente entre os dias 15 
e 17 próximos. A decisão foi 
tomada por meio da Portaria 
n° 252/21, veiculada ontem 
(quinta-feira, 4 de fevereiro), 
na edição doDiário eletrônico 
do TCE. A suspensão dos pra-
zos processuais naquele perí-
odo, contudo, será mantida.

to Atendimento Municipal.
A decisão foi tomada pelo 

prefeito, também por meio 
de decreto. Com a mudança, 
nesses dias haverá expedien-
te normal nas repartições 
públicas municipais da admi-
nistração direta e indireta de 
Umuarama. A decisão levou 
em conta que o carnaval 
(16/02) exige uma atuação 
conjunta da sociedade para 
o enfrentamento à pandemia 
de coronavírus. 

A adoção de pontos facul-
tativos pode incentivar aglo-
merações de pessoas em es-
paços públicos e privados, em 
oposição às orientações dos 
órgãos de saúde. “Discutimos 
o assunto com o presidente 
da Associação Comercial, In-
dustrial e Agrícola de Umua-
rama (Aciu), Orlando Santos, 
com a presidente do sindica-
to dos comerciários, Miromar 
Ponciano de Andrade, e o 
presidente da Federação dos 
Empregados no Comércio do 
Estado do Paraná (Fecep), Le-
ocides Fornazza, e decidimos 
revogar o ponto facultativo 
para que os servidores muni-
cipais permaneçam na cidade 
e trabalhem normalmente”, 
explicou Pozzobom.

O prefeito considerou 
também a necessidade de 
medidas que compensem a 

autorização de retomada das 
atividades de setores econô-
micos de Umuarama, a fim de 
evitar o aumento expressivo 
dos casos de covid-19. “Con-
tamos com o apoio do comér-
cio para reforçar as medidas 
preventivas junto aos comerci-
ários e à população. Devemos 
cuidar para manter a curva de 
contaminação em declínio, vi-
sando reduzir a taxa de ocu-
pação dos leitos hospitalares 
por pacientes com quadro 
grave em virtude do coronaví-
rus”, orientou Pozzobom

O prefeito considerou a necessidade de 
medidas que compensem a retomada das 
atividades econômicas, a fim de evitar o 
aumento de casos de covid-19

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



4 GERAL   Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

ACP sugere
funcionamento
normal do comércio

A Associação Comercial do 
Paraná (ACP) está sugerindo 
aos comerciantes de Curitiba 
que mantenham as portas 
abertas no período de Car-
naval. De acordo com o pre-
sidente da entidade, Camilo 
Turmina, “como não haverá 
festas e desfiles e com o can-
celamento do ponto facultati-
vo pelos governos estadual 
e municipal, justifica-se que 
o comércio possa funcionar 
normalmente nos dias 15, 16 
e 17 de fevereiro”. Apesar de 
comércio, serviços e órgãos 
públicos tradicionalmente fe-
charem, o Carnaval não está 
na lista de feriados nacionais.

Turmina reforça que se 
trata apenas de uma orien-
tação, uma vez que a deci-
são será de cada empresa. 
“Abre-se assim, dependendo 
é claro da realidade de cada 
negócio, uma oportunidade 
de manter algum faturamen-
to nessas datas em que, em 
outras circunstâncias, pratica-
mente tudo estaria fechado e 
a cidade vazia. Está mais do 
que provado que o comércio é 
um ambiente seguro, onde as 
normas de distanciamento e 
higienização são observadas 
com rigor. Manter a rotina 
normal da cidade é também 
uma forma de desestimular 
festas, eventos e viagens 
neste período tão crítico da 
pandemia”, finalizou.

Umuarama 
abre na 
segunda
De acordo com o pre-
sidente da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama, 
Orlando Luiz, o comér-
cio no município deverá 
seguir o que foi acorda-
do entre empresários 
e sindicatos laboral e 
patronal, em Convenção 
Coletiva do Trabalho, onde ficou estabelecido que os funcio-
nários do comércio que trabalharam em horários especiais ás 
vésperas do Natal, compensariam com descanso nos dias 2 de 
janeiro e 16 de fevereiro. Portanto na segunda-feira (15), o 
comércio deverá funcionar normalmente em Umuarama e as 
portas ficaram fechadas no dia 16 (terça-feira de Carnaval).

Cruzeiro do Oeste já aplicou 300
doses da vacina contra a covid

A Campanha de Vacina-
ção contra a covid-19 em 
Cruzeiro do Oeste, teve 
início no dia 20 de janeiro 
e já deu início ao proces-
so de imunização em cer-
ca de 300 pessoas, en-
tre idosos de 60 anos ou 
mais institucionalizados e 
profissionais de saúde.

A Secretaria de Saúde 
segue o Plano Estadual de 
Vacinação.

Os primeiros a recebe-
rem a dose são os aplica-
dores de vacinas, depois 
os trabalhadores de Insti-
tuições de Longa Perma-

nência para idosos (ILPI) e 
que recebem a aplicação. 
Em seguida os que traba-
lham em hospitais e no Ser-
viço de Urgência e Emergên-
cia de referência covid-19, 
sejam públicos ou privados.

Segundo a enfermeira co-
ordenadora de imunização do 
Município, Elizângela Apareci-
da Cosmos de Farias, no pró-
ximo lote que deverá ser en-
viado ao município em breve, 
outros grupos poderão ser va-
cinados. “Depende da quanti-
dade que receberemos”.

Ainda de acordo com a 
ordem, os próximos grupos 

a serem vacinados na cida-
de são os profissionais da 
saúde que trabalham em far-
mácias e clínicas, públicas e 
particulares e, havendo ain-
da doses disponíveis da va-
cina, inicia-se o processo de 
vacinação na população ido-
sa, com 80 anos ou mais.

A prefeita Helena Berto-
co já afirmou que seguirá à 
risca o Plano de Vacinação 
Nacional em Cruzeiro do 
Oeste, “também esperarei 
minha vez para tomar a va-
cina, pois todos devem res-
peitar a ordem estipulada”, 
enfatizou a prefeita Helena.

PRESIDENTE ressalta: “Está mais do que provado que o comércio é um ambiente seguro, 
onde as normas de distanciamento e higienização são observadas com rigor

DIVULGAÇÃO
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Erastinho no litoral
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) informou que 
iniciou as tratativas com o 
Hospital Pequeno Príncipe para 
viabilizar a instalação de uma 
unidade avançada do complexo 
em Paranaguá, no litoral do 
Estado. “A ideia é formalizar uma 
parceria semelhante ao que 
ocorre com o Hospital Erastinho 
Gaertner. Com isso, as crianças 
de Paranaguá e região poderiam 
ser atendidas com consultas 
especializadas no litoral, sem 
precisar ir até Curitiba. Vamos lutar 
para realizar mais este sonho!”
 

Sistema compartilhado
A Sanepar vem realizando há 
cerca de três meses uma série 
de estudos que podem indicar 
a viabilidade do uso da rede 
de esgoto para eliminar os fios 
expostos de telefonia, internet 
e de TV a cabo. Os 36.754 
quilômetros da Sanepar em todo 
o Estado poderão ser utilizados 
também como caminho para 
uma rede de fibra ótica robusta 
a ponto de suportar o novo 
sistema 5G. A lei sancionada 
pelo governador Ratinho Junior 
dá novas atribuições à Sanepar, 
permitindo essa operação.

Crédito
O BRDE recebeu recursos do 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina, o CAF, 
no valor de US$ 4 milhões 
que irá beneficiar empresas 
paranaenses. De acordo com 
o vice-presidente e diretor de 
operações do BRDE, Wilson 
Bley, o objetivo da contratação 
de crédito é financiar projetos 
nas áreas de produtividade 
empresarial, eficiência 
energética, energias renováveis 
e agronegócios. “Com esse 
crédito, já conseguimos dar 
suporte a quatro empresas do 
Paraná e auxiliar na geração do 
emprego do Estado”, afirmou. 

Pedágio PR
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, afirmou que 
o pedágio do Paraná 
sempre foi um assunto 
delicado e cheio de 
polêmicas e destaca que 
os contratos atuais estão 
acabando e que esse 
debate deve ser travado 
para uma escolha mais assertiva possível. “O objetivo do nosso governo 
é ofertar uma tarifa bem inferior às praticadas atualmente e muitas 
obras de duplicação nas nossas estradas. Queremos proporcionar mais 
segurança e conforto para os usuários. Nosso compromisso é com a 
transparência, tarifas justas e obras para os paranaenses”, disse.

Home Office
O Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) divulgou um 
estudo sobre o trabalho remoto 
no País durante a pandemia de 
covid-19. Em novembro de 2020, 
o percentual de pessoas em 
home office seguiu em redução, 
atingindo 7,3 milhões de pessoas 
trabalhando remotamente, o 
que representa 9,1% dos 80,2 
milhões de ocupados e não 
afastados. Desses, 57,8% eram 
mulheres, 65,3% eram da cor 
branca, 76% tinham nível superior 
completo e 31,8% apresentavam 
idade entre 30 e 39 anos. A 
maior concentração de pessoas 
trabalhando remotamente 
permanece no Sudeste (58,3%).

Safra Verão 
A Caixa vai abrir uma linha de 
crédito de R$ 6,5 bilhões para 
os produtores rurais nesse 
primeiro semestre, por meio 
de operações do Crédito Rural 
destinadas ao financiamento 
da chamada “Safra Verão 
2021/2022”. Os recursos 
atendem a diversas finalidades, 
especialmente para financiar as 
despesas do ciclo de produção 
das principais culturas do País, 
como soja, milho, algodão, 
arroz, feijão, mandioca e café, 
bem como atividades pecuárias.

Desafio
A CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) considera que 
o principal desafio dos novos 
presidentes do Senado e 
da Câmara dos Deputados 
será colocar em votação e 
aprovar pautas urgentes, em 
especial as reformas tributária 
e administrativa. “Apenas 
com a implementação de 
reformas estruturais será 
possível atrair investimentos e 
gerar mais empregos e renda 
para a população”, afirma o 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade.  

ASSESSORIA
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O Governo do Estado abriu 
ontem (4) uma série de deba-
tes públicos para dar trans-
parência e agregar sugestões 
que possam aper feiçoar o 
modelo de concessão das 
rodovias do Paraná, que pas-
sará a ter 3.327 quilômetros 
de vias pedagiadas.

O primeiro encontro ocor-
reu na Assembleia Legislativa 
e contou com a presença de 
boa parte dos 54 deputados 
estaduais e integrantes do 
Ministério da Infraestrutura. 
Os secretários Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) e 
Guto Silva (Casa Civil), além 
do diretor-geral do Departa-
mento de Estadas de Roda-
gem (DER-PR), Fernando 
Furiatti, representaram o 
Executivo estadual.

Discussão que seguirá 
com uma série de audiências 
públicas nas principais cida-
des paranaenses. As reuniões 
começam hoje (5), no auditó-
rio da Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel (Acic). 
Amanhã (6), o encontro será 
em Foz do Iguaçu.

Assim que as audiências 
forem finalizadas e o projeto 
ajustado, ele passará pela 
análise do Tribunal de Contas 
da União (TCU), para então ir 
a leilão na Bolsa de Valores 
(B3). O conjunto de rodovias 
estaduais (35%) e federais 
(65%) que corta o Paraná, divi-
dido em seis lotes, deve ser 
leiloado até o fim de 2021, 
já que os contratos com as 
atuais concessionárias termi-
nam no dia 27 de novembro.

Projetos
Os novos traçados estão divididos em seis lotes, mas com dese-

nhos diferentes do atual, já que incluem rodovias que não estavam 
contempladas até então, como a PR-323, no Noroeste, a PR-280, no 

Sudoeste, e a PR-092, no Norte Pioneiro.

Valores
Os valores pagos pelos usuários serão de 25% a 67% menores 

que os praticados atualmente, dependendo da praça. Os descontos 
podem ser ainda maiores para os usuários mais frequentes e para 

aqueles que aderirem à cobrança automática – o pagamento eletrô-
nico resultará em um valor 5% menor.

As novas concessões têm validade de 30 anos. O projeto de 
concessão é composto pelo chamado modelo híbrido, com menor 
tarifa de pedágio, seguido de maior valor de outorga. “A outorga 

não é para fins arrecadatórios, mas funcionará apenas como um cri-
tério de desempate. Essa nova modelagem é completamente dife-

rente do que está em vigor e é motivo de reclamação há mais de 20 
anos”, disse Natália Marcassa, secretária de Fomento, Planejamento 

e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. As tarifas levadas a 
leilão terão valor justo para remunerar os investimentos.

Estado discute a 
concessão de rodovias

“A primeira determinação 
do governador Ratinho Jr é 
pela transparência. É isso 
que estamos fazendo ao 
debater a proposta com todo 
o Paraná. A isso se soma a 
redução de tarifas e o investi-
mento em obras, que é o que 
a população paranaense quer 
e pede. E o debate não pode-
ria começar em outro local 
que não fosse a Assembleia 
Legislativa, pela representa-
tividade dos 54 deputados”, 
afirmou Sandro Alex.

DETALHES
O Secretário Nacional de 

Transportes Terrestres, Mar-
cello da Costa Vieira apresen-
tou detalhes do projeto aos 
parlamentares. Destacou que 
a concessão terá 3.327 quilô-
metros de extensão – um incre-
mento de 834 quilômetros no 

atual traçado – e previsão de 
R$ 42 bilhões em investimen-
tos. O novo projeto prevê mais 
obras, 1.700 quilômetros de 
rodovias duplicadas em até 
sete anos e tarifas de pedá-
gio consideravelmente mais 
baixas que as atuais.

“Estamos na fase mais 
importante da construção do 
modelo, que é dividir essa 
responsabilidade com a 
sociedade do Paraná. Popula-
ção que vai usar e pagar por 
esse pedágio pelos próximos 
30 anos. As reuniões serão 
presenciais e virtuais. Cada 
proposta apresentada será 
respondida. E aquelas contri-
buições que tragam de fato 
melhorias à proposta, aca-
barão incorporadas. É mais 
transparência e responsabi-
lidade de todos os envolvi-
dos”, destacou Costa Vieira.

A discussão que seguirá com uma série de audiências públicas nas principais cidades paranaenses

Apelos 
A troco de nada, não houve 
negociação, tampouco pedido 
ou ameaça de palacianos. 
Os apelos vieram de grandes 
empresários que sempre o 
alertavam que o Brasil não 
suportaria dois impeachments 
num intervalo de poucos anos.

Lava Jato 
Depois de “acabar” com a Lava 
Jato - como afirmou no ano 
passado -, o presidente Jair 
Bolsonaro deixou de fora da 
lista de prioridades entregue ao 
Congresso a PEC da prisão em 
segunda instância. A proposta 
também não tem a simpatia dos 
novos presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). 

Voto 
A lista do presidente também 
frustrou a ala bolsonarista por 
não incluir entre as prioridades 
a votação da PEC do Voto 
Impresso. A proposta, parada na 
Câmara há mais de um ano, é 
de autoria da deputada Bia Kicis 
(PSL-DF), apoiadora do governo. 

Extremista 
São momentos difíceis. O 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), é réu em ações no 
STF. A da CCJ (Bia Kicis) é uma 
extremista de direita, cargo que 
exige neutralidade. A festa da 
vitória, com aglomeração e sem 
máscaras, foi na casa de um réu 
por fraude. 

Tem mais 
O Congresso blinda uma 
deputada acusada de assassinar 
o marido. Tudo isso num 
governo negacionista para 
ciência, lá no fim da fila para 
vacinas na lista de países que 
imunizam contra a covid-19. 
Mas a culpa é sua, eleitor.

Correios 
A privatização da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
não tem apoio da maioria dos 
brasileiros. É o que mostra 
sondagem do instituto Paraná 
Pesquisas: 50,3% dos entrevistados 
se posicionaram contra, 

Bom senso
A despeito dos erros e acertos do deputado Rodrigo Maia (DEM, 
por ora) na presidência da Câmara nos últimos dois anos durante 

a gestão Jair Bolsonaro, uma postura certeira agradou ao mercado 
e segurou o País. Ele deixou na mesa mais de 60 pedidos de 
impeachment contra o presidente da República, mostrando 

neutralidade e maturidade política diante de pressões de partidos 
e de movimentos sociais e institucionais. 

43,1% disseram que apoiam a 
privatização e outros 6,5% não 
souberam ou não quiseram opinar.

CPI 
Derrotada na disputa ao 
comando do Senado para o 
candidato do Planalto, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) é uma 
das signatárias do requerimento 
que pede a abertura de CPI 
para apurar ações e omissões 
do governo federal no 
enfrentamento à pandemia. 

CPI 2 
Além de Tebet, outros três 
senadores do MDB apoiam a 
comissão: Renan Calheiros (AL), 
Eduardo Braga (AM) e Rose de 
Freitas (ES). O requerimento foi 
protocolado com 30 assinaturas 
- três a mais que o mínimo 
necessário para instalar a CPI. 

WO
O atual campeão 
pernambucano de futebol, 
Salgueiro Atlético Clube, 
está enfrentando uma crise 
financeira sem precedentes 
e pediu à Federação 
Pernambucana de Futebol 
para não disputar as duas 
competições mais lucrativas do 
Nordeste - a Copa do Brasil e a 
Copa do Nordeste.

Tendência 
Brasília é destino tendência 
para 2021 e está entre os cinco 
primeiros da lista divulgada 
pelo Ministério do Turismo. 
O levantamento foi realizado 
tomando como base os principais 
sites de pesquisa do setor. Nesse 
cenário, além de Brasília, Foz do 
Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e 
Maceió (AL) aparecem no topo 
da base de dados analisada.

Cofre 
Mais de R$ 1,3 bilhão do auxílio 
emergencial foram devolvidos 
aos cofres públicos. Isso porque 
cerca de 1,4 milhão de pessoas 
não movimentaram os recursos 
do benefício. Pelo Decreto 
10.316/2020, que regulamentou o 
auxílio, o prazo para movimentar 
o dinheiro a partir do crédito na 
conta social digital é de 90 dias. 
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Bandido que ‘tocava o terror’
é capturado pela Polícia Civil

Um homem de 29 anos 
foi detido pela segunda vez 
nesta semana acusado de 
crimes de roubo em Umua-
rama. Na manhã de ontem 
(quinta-feira, 4) o suspeito 
E.C. foi preso pela equipe do 
Grupo de Diligências Espe-
ciais (GDE) da Polícia Civil.

Conforme os policiais, o 
detido roubou um televisor 
na noite da quarta-feira (3) 
na residência de uma idosa, 
de 84 anos, na rua Piauí. As 
informações que chegaram 
aos investigadores davam 

conta de que o criminoso era 
conhecido da vítima e pas-
sava por lá constantemente 
para tomar café. Em uma das 
oportunidades ele pediu a doa-
ção de uma blusa e a senhora 
bondosa atendeu ao pedido, 
doando a peça de roupa.

Na quar ta-feira ele pas-
sou pela casa e percebeu 
que a mulher estava sozi-
nha. Retornou mais tarde, 
amarrou a vítima e a amea-
çou de morte. Na sequência 
roubou uma televisão de 32 
polegadas e um relógio.

A família acionou a Policia 
Militar, que registrou o crime 
e realizou diligências a fim de 
encontrar o autor. O caso foi 
encaminhado para investiga-
ção do GDE. Como já havia 
a identificação do criminoso, 
a equipe passou a diligenciar 
de forma ininterrupta, prin-
cipalmente em locais onde 
usuários de drogas costu-
mam frequentar.

Na manhã de ontem 
(quinta), o acusado foi 
detido na praça Miguel Ros-
safa. Ele foi reconhecido por 

várias vítimas como sendo 
o autor do roubo a um mer-
cado, a tentativa de roubo 
a outro mercado e o roubo 
a duas motonetas Honda 
Biz, de cor branca. Todos 
os crimes aconteceram na 
segunda-feira (1º).

Na terça-feira (2) seu 
comparsa em alguns destes 
crimes também já havia sido 
detido. No mesmo dia este 
o segundo homem envol-
vido foi abordado na praça 
da Bíblia e encaminhado. 
Como estava fora do período 

de flagrante, foi liber tado.
O homem também é acu-

sado de assaltar duas pes-
soas na quarta-feira e roubar 
bolsas e celulares. Ele já tem 
passagem policial por crime 
de tráfico de drogas.

A Polícia Civil divulgou que 
E.C. residia na Zona II, mas 
ultimamente estava em situa-
ção de rua por ser usuário de 
drogas. A Polícia Civil prosse-
gue nas investigações a fim 
de encontrar receptadores e 
apreender objetos produtos 
dos crimes cometidos.

Dupla arromba banca de revistas e acaba presa na madrugada
apoio da Polícia Militar, o 
comparsa foi encontrado. 
A dupla, que usava torno-
zeleira eletrônica de moni-
toramento por estarem 

Dois ex-presidiár ios, 
de 32 e 33 anos, foram 
detidos na madrugada de 
ontem quando arrombavam 
uma banca de revistas no 

centro de Umuarama. Um 
deles foi apanhado por uma 
equipe de segurança par ti-
cular que realizava rondas 
nas imediações e, com o 

PMs de Cidade Gaúcha abordaram um GM Corsa, que transitava 
com vidros escuros pela rodovia de acesso à Nova Olímpia. Na 
revista ao pessoal nada de ilícito foi localizado com o condutor, no 
entanto, no porta-malas haviam diversos produtos eletrônicos sem nota 
fiscal, adquiridos no Paraguai. Em contato com o órgão competente foi 
orientado que a equipe policial militar apreendesse o veículo e a carga 
para posterior entrega àquele órgão, sendo liberado o envolvido.

DIVULGAÇÃO

envo l v idos  em c r imes 
de fur to e roubo, foram 
conduzidos à Delegacia 
de Pol íc ia, onde foram 
autuados em f lagrante 

por danos e fur to.
Os envolvidos teriam 

fur tado uma caixa de chi-
cletes, além de algumas 
balas e doces.

Moto é recuperada depois que
ladrão a escondeu em matagal

Uma motocicleta com 
placas de Santana do Par-
naíba/SP, foi furtada na noite 
da quarta-feira (3), minutos 
depois que sua proprietá-
ria a estacionou em frente 
à residência de uma amiga 
na rua Pedro Álvares Cabral. 

As duas saíram para 
comer um lanche e, 
quando retornaram, 
não encontraram 
mais a Honda Pop 
100. Imediatamente 
a Polícia Militar foi 
acionada, fez rondas, 
mas não conseguiu 
localizar a motoneta.

Minutos depois a 
central de Operações 
(Copom) do 25º Bata-
lhão da PM recebeu uma 
denúncia anônima, dando 
conta de que um homem 
suspeito estava escon-
dendo uma motoneta, com 
as mesmas características 
da que havia sido fur tada, 
em um matagal nos fundos 

do parque San Remo. 
Os PMs foram ao local e 

encontraram o veículo, mas 
não o criminoso. A Pop 10 
foi encaminhada à Delega-
cia de Polícia de Umuarama 
e colocada à disposição da 
proprietária.

VEÍCULO foi levado à delegacia para ser entregue à 
proprietária

ALEX MIRANDA
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Sanepar poderá compartilhar
rede de esgoto com fibra óptica

Os fios expostos de te-
lefonia, internet e de tv a 
cabo podem estar com os 
dias contados, pelo menos 
no Paraná. Os 36.754 qui-
lômetros da rede de esgoto 
da Sanepar em todo o Es-
tado poderão ser utilizados 
também como caminho para 
uma rede de fibra ótica ro-
busta a ponto de suportar o 
novo sistema 5G. A Sanepar 
vem promovendo há cerca 
de três meses uma série de 
estudos que podem indicar 
a viabilidade desse sistema 
de uso compartilhado.

A lei sancionada pelo go-
vernador Ratinho Jr que dá 
novas atribuições à Sane-
par permite essa operação. 
O uso compartilhado da 
rede de esgoto com fibras 
ópticas já foi adotado em 
vários países, mas no Bra-
sil ainda requer regulamen-
tação por parte da Agência 
Nacional de Telecomunica-

ções (Anatel) e da Agência 
Nacional de Água (ANA).

O diretor-presidente da Sa-
nepar, Claudio Stabile, desta-
ca que a Companhia também 
é uma empresa de inovação. 
“Acompanhamos a evolução 
do setor e das demandas da 
sociedade. Tudo o que puder-
mos fazer para melhorar a qua-
lidade de vida da população, 
reduzir custos e aprimorar a 
performance da empresa é 
objeto de nossos estudos e do 
nosso planejamento”, afirma.

O uso compartilhado pode 
ser uma fonte de renda alter-
nativa para a Sanepar e, ao 
mesmo tempo, um ganho sig-
nificativo para as empresas 
de comunicação. Em vez pen-
durar fios e cabos em postes 
ou de cavar buracos por todo 
canto, poderão usar o siste-
ma de esgoto já existente e, 
com essa alternativa, chegar 
o mais próximo possível das 
residências, comércios e pon-

tos industriais.
Um grupo de trabalho na 

Sanepar avalia os aspectos 
técnicos, regulatórios e legais 

para viabilizar esse uso com-
partilhado da rede. O acesso 
da fibra óptica à tubulação de 
esgoto ocorreria por método 

não destrutivo, uma tecnolo-
gia já adotada pela Compa-
nhia que usa um robô para 
fazer diagnóstico de rede.

O acesso da fibra óptica 
à tubulação ocorreria 
por método não destru-
tivo, tecnologia já adota-
da pela Companhia que 
usa um robô para fazer 
diagnóstico de rede

AEN
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Descontos e bom senso
Aciu e Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva atuam 
em conjunto para o êxito 
da iniciativa, um clamor dos 
associados. De certo modo, 
o parâmetro é reeditar 
o sucesso da Umuarama 
Liquida, realizada em outubro 
dada a impossibilidade de 
realização da tradicional Ponta 
de Estoque. A entidade reforça 
a relevância de seguir à risca 
os protocolos preventivos em 
relação à Covid-19. Nossos 
associados estão atentos a 
todos os detalhes.

Carnaval
Muita gente tem entrado 
em contato com a Aciu 
para esclarecer dúvidas 
em relação ao expediente 
no dia 16, terça-feira de 
Carnaval. A informação 
mais pertinente parte do 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Umuarama. Os 
estabelecimentos deverão 
fechar por conta de um 
acordo, para compensar 
horas extras do fim do ano 
passado. Repartições públicas  
estaduais irão funcionar 
normalmente.

Cresol
Diretores da Cresol 
(Cooperativa de Crédito 
Solidário) visitarão a Aciu na 
próxima semana para atualizar 
o cronograma de implantação 
da agência de Umuarama. 
Em outubro, após formalizar 
a associação à entidade, a 
Cresol deu início à seleção 
de um gerente para atuar na 
prospecção e atendimento ao 
público na fase preliminar.

ICMS
Umuarama começou o 
ano com um bom suporte 
financeiro proveniente do 
repasse do Imposto Sobre 
Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias 
(ICMS). Foram transferidos 
pelo governo do Estado R$ 
3.105.275,59 (valor líquido). 
Os repasses são liberados de 
acordo com os respectivos 
Índices de Participação dos 
Municípios (IPM).

Liquida Verão
O clima de super ofertas está no ar. Começa nesta sexta (5) e 
vai até o dia 13 a primeira campanha de peso do comércio de 
Umuarama, a Liquida Verão. Em consulta a dezenas de lojistas 

filiados, a Aciu apurou que as promoções serão realmente 
arrasadoras, para não dizer imperdíveis. Lembrando do horário 

especial aos sábados, até cinco da tarde.

Ratinho em Umuarama
O governador Ratinho Junior 
vai vistoriar o andamento 
das obras da Boiadeira, em 
Umuarama, na manhã desta 
sexta (5). A obra integra um 
dos trechos da BR-487 que 
está sendo revitalizada. O 
investimento é de R$ 260 
milhões em parceria com a 
Itaipu Binacional. No distrito 
de Santa Eliza (acesso pela 
PR-182), às 10h.

Golpe da CNH falsa
Funcionários do Detran-PR 
têm detectado CNHs falsas 
e denunciado à Polícia Civil. 
Segundo o órgão, a prática 
de vendas de CNH falsa ainda 
é muito ativa. Parece óbvio, 
mas é sempre bom lembrar 
que a única maneira de se 
obter uma CNH é realizar os 
procedimentos legais em uma 
autoescola e fazer as provas 
no Detran.

Valores
O golpe é aplicado por 
quadrilhas 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. 
Os documentos são muito 
próximos dos originais, 
chegando a possuir até 
mesmo um QRCode. Porém, 
os documentos falsos não são 
impressos em papel moeda 
e não possuem as diversas 
camadas de segurança, como 
os originais. Para denunciar 
qualquer irregularidade ou 
crimes relacionados a veículos 
ou documentos de trânsito, 
ligue para 0800 643 73 73.

Há pessoas que choram 
por saber que as rosas 
têm espinho. Há outras 
que sorriem por saber que 
os espinhos têm rosas! - 
Machado de Assis

Excelente Semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

Após discussões com 
o Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19, o 
Ministério Público, represen-
tantes do setor de Saúde e 
dos hospitais, a Prefeitura de 
Umuarama editou o decreto 
032/2021, que permite a 
realização de assembleias, 
reuniões empresariais, even-
tos sociais e corporativos 
presenciais desde que sejam 
previamente autorizados pela 
Vigilância Sanitária do municí-
pio e sigam uma série de nor-
mas de segurança para evitar 
o contágio do coronavírus.

De acordo com o prefeito 
Celso Pozzobom, as medi-
das decorrem da queda no 
número de casos da doença. 
Caso o quadro continue evo-
luindo nessa direção, outras 
medidas de flexibilização 
poderão ser estudadas nas 
próximas semanas. “Todas 
as mudanças precisam de 
um tempo de reação e ava-
liação, antes que outras 
decisões sejam tomadas. 
Vamos acompanhar o qua-
dro e considerar os efeitos 
dessas medidas”, acrescen-
tou a secretária de Saúde, 
Cecília Cividini.

Para realizar eventos, o 
interessado deverá apresen-
tar requerimento à Vigilância 
com sete dias de antece-
dência. Entre as medidas, o 
decreto fixa em 200 o número 
máximo de par ticipantes 

Música ao vivo
O requerimento para o evento deverá ser feito pelo organizador, 

contendo sua qualificação, data, local, horário, inclusive de monta-
gem e desmontagem, colaboradores e o número de participantes. 
É obrigatória lista de presença com nome, endereço e telefone de 
todos os participantes e colaboradores, que será entregue à Secre-

taria de Saúde caso solicitado. Nos eventos, ficam permitidas as 
apresentações musicais ao vivo.

A permissão aplica-se às chácaras para locação, mas não se 
estende a eventos em ambiente residencial – continuam proibidos 
evento presencial cultural, social, festivo, religioso e recreativo, que 
gere aglomeração, quando houver mais de 10 participantes. O não 
cumprimento das medidas sujeitará o infrator a multa de R$ 1 mil, 
quando organizador do evento ou proprietário do estabelecimento 

onde ele ocorrer, e de R$ 150,00 a cada participante do evento.

– excluídos os colaboradores 
envolvidos na organização – e 
estabelece que entre os con-
vidados não haja pessoas do 
grupo de risco. Nos buffets 
infantis o total de participan-
tes deverá se limitar a 50% 
da capacidade de lotação do 
estabelecimento, conforme o 
Alvará de Funcionamento.

Determina ainda que não 
sejam iniciados ou mantidos 
entre as 22h30 e 5h do dia 
seguinte; não haja dança ou 
atividade que gere contato 
físico entre as pessoas; 
sejam mantidos panos ume-
decidos com água sanitária 
na entrada, para limpar o 
solado dos calçados dos 
par ticipantes e disponibi-
lizado álcool 70% para a 
higienização em vários pon-
tos dos ambientes.

Outras medidas defini-
das são: distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 

as pessoas; assentos orga-
nizados e demarcados para 
garantir o distanciamento; 
uso de máscara pelos par-
ticipantes e colaboradores; 
controle de entrada e saída 
nos ambientes do evento; 
evitar aper tos de mãos, 
abraços e outras práticas de 
contato físico; pessoas com 
sintomas gripais ou diagnos-
ticados com coronavírus não 
devem participar.

Os ambientes devem 
ser mantidos aber tos, are-
jados, preferencialmente 
ventilados de forma natural. 
“Devem ser adotadas todas 
as medidas plausíveis à pre-
venção da transmissão da 
Covid-19, priorizando o afas-
tamento de pessoas perten-
centes ao grupo de risco, a 
higienização frequente das 
mãos, acessórios, brinque-
dos e ambientes”, reforçou 
Cecília Cividini.

SECRETÁRIA reforça que ambientes devem ser mantidos abertos, arejados e ventilados e devem ser adotadas medidas de prevenção da 
transmissão da covid-19

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Decreto autoriza 
a volta de reuniões 
e eventos sociais
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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

O ano de 2021 começa com 
novidades na pós-graduação lato sensu, 
ofertados pela Universidade Paranaense, 
com a primeira turma de especialização 
em Orientação Profissional e 
Desenvolvimento de Carreira. Na 
região noroeste, a Unipar, Unidade de 
Umuarama, é a Instituição pioneira a 
oferecer essa especialização.

O curso é destinado a psicólogos e tem 
como objetivo capacitar os profissionais 
para desenvolverem projetos de 
Orientação Profissional nos âmbitos do 
sistema educativo, da saúde mental, 
do trabalho e comunitário. Formando 
profissionais preparados do ponto 
de vista teórico, ético e técnico, para 
atuar em diferentes contextos na área 
da orientação profissional e em várias 
abordagens.

Os interessados devem realizar a 
inscrição pelo site da Unipar até o dia 
19 de março. As aulas acontecerão em 
regime quinzenal, às sextas-feiras à noite 
e aos sábados pela manhã e à tarde. 

O corpo docente é formado por 
doutores, mestres e especialistas 

com vasta experiência em sua área de 
atuação. A Orientação Profissional é uma 
área de atuação, cujo foco é a escolha e a 
manutenção de uma ocupação, atividade 
ou profissão de forma consciente e 
madura.

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.

O curso é destinado a psicólogos e tem como objetivo capacitar os 
profissionais

Unipar lança a primeira turma de pós-
graduação em Orientação Profissional e 
Desenvolvimento de Carreira

Paraná chega a 184 mil vacinados
com 21 mil aplicações em um dia

O Paraná vacinou 21.098 
pessoas em 24 horas e 
atingiu ontem (quinta-feira, 
4) a marca de 184.204 
imunizadas contra a Covid-
19. O número representa 
77 ,1%  das  238 .871 
doses distribuídas até o 
momento pelo Governo 
do Estado aos 399 muni-
cípios paranaenses.

O boletim não leva em 
consideração a segunda 
remessa da CoronaVac, 
que começou a ser encami-
nhada na terça-feira (02) às 
22 regionais que formam o 
sistema público de saúde 
estadual. De acordo com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), esse novo 
lote do imunizante produ-
zido pela farmacêutica chi-
nesa Sinovac, em parceria 
com o Instituto Butantan, 
ainda não foi distribuído 
a todos os municípios 
selecionados.

São mais 132.779 
doses, que foram destinadas 
para as regionais de Parana-
guá (1ªRS), Pato Branco (7ª 
RS), Francisco Beltrão (8ª 
RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), 
Cascavel (10ª RS), Toledo 
(20ª RS) e os municípios 
da região de Curitiba. Na 
próxima semana a distribui-
ção irá alcançar as demais 
regiões do Estado.

De  a co r do  com  o 
balanço divulgado nesta 
quinta-feira pela Sesa, 
em números absolutos as 
regionais que mais vacina-
ram foram a Metropolitana 
(2ª RS) com 54.719 pes-
soas; Londrina (17ª RS), 
com 16.532; Maringá (19ª 
RS), com 15.547; e Casca-
vel (10ª RS), com 12.073. 
As aplicações foram fei-
tas em trabalhadores de 

Vacinados podem doar sangue
O Hemepar esclarece 

que pessoas imunizadas 
contra a covid-19 podem 
doar sangue. Basta aguar-
dar o período estipulado 
para cada tipo de vacina. 
O secretário Saúde, Beto 
Preto, enfatiza que a doa-
ção é um ato de cidadania 
e solidariedade e deve ser 

saúde, pessoas em Insti-
tuições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI), 
pessoas com deficiência 
severa e indígenas.

O balanço parcial é 
preliminar e foi divulgado 
pela Secretaria estadual 
da Saúde a par tir de um 
levantamento interno rea-
lizado com as regionais e 
os respectivos municípios. 
A expectativa é que nos 
próximos dias o sistema 
integrado do Ministério da 
Saúde, Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI), 
funcione corretamente para 
divulgação de dados.

O DataSUS, sistema 

macro no qual está o 
SI-PNI, desenvolveu um 
módulo especia l  para 
receber  os dados de 
todos os estados e que 
contempla informações 
como registro de vacina-
dos, público-alvo, origem 
e lote de vacinas.

Segundo o boletim, as 
184.204 aplicações da pri-
meira dose da vacina contra 
o coronavírus foram dividi-
das entre 166.094 traba-
lhadores da saúde (89,6%), 
9.776 idosos com 60 anos 
ou mais residentes em insti-
tuições de longa permanên-
cia, 8.113 indígenas (4,5%) 
e 221 pessoas com defi-
ciência severa.

Doses
O Paraná recebeu 391.700 doses enviadas pelo Minis-

tério da Saúde. Foram 265.600 (1º lote) e 39.600 (2º lote) 
doses da Coronavac/Instituto Butantan e 86.500 doses da 

Universidade de Oxford em parceria com o Laboratório 
AstraZeneca/Fiocruz.

incentivada. “A Secretaria 
da Saúde faz questão de 
esclarecer todas as dúvidas 
e informar corretamente os 
doadores para que esta cor-
rente do bem siga salvando 
vidas”, afirmou.

Segundo a diretora do 
Hemepar, Liana Andrade 
Labres de Souza, as vacinas 

aplicadas hoje no Brasil 
apresentam temporalida-
des diferentes. “A Corano-
vac/Butantan estabelece um 
prazo de 48 horas após o 
recebimento para que o cida-
dão possa fazer doação de 
sangue. A AstraZeneca/Fio-
cruz pede o intervalo de sete 
dias para a doação”, afirmou.

O boletim não leva em consideração a segunda remessa da CoronaVac, que começou a ser 
encaminhada na terça às 22 regionais

AEN
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Atacante Fred poderá pagar até
R$ 18,6 milhões para o Galo

O atacante Fred, do Flu-
minense, já sabe que terá 
de pagar ao Atlético-MG pela 
multa rescisória cobrada 
pelos mineiros por ele ter 
assinado com o Cruzeiro em 

2017, gerando uma disputa 
judicial que durou mais de 
dois anos. A sentença final, 
proferida pelo Centro Brasi-
leiro de Mediação e Arbitra-
gem (CBMA), é definitiva.

Com a situação da dis-
puta solucionada, agora o 
clube alvinegro vai ter de 
esperar o prazo para que 
a sentença seja aplicada 
e os pagamentos sejam 
feitos para o Galo. O valor 
inicial da ação, era de R$ 
10 milhões, mas com as 
custas do processo, mul-
tas e correções monetá-
rias, o valor pode chegar a 
R$ 18,6 milhões segundo 
cálculo do ex-vice do Galo, 

Lásaro Cândido, que con-
duziu o processo enquanto 
esteve no alvinegro. Entre-
tanto, dos R$ 18,6 milhões 
que o Atlético terá direito 
a receber, o clube terá de 
devolver R$ 1,9 milhão, refe-
rente a verbas trabalhistas 
não quitadas quando ele dei-
xou o clube, há três anos. 
Inicialmente, Fred receberá 
uma intimação para quitar 
a dívida com o Atlético-MG 
em um prazo de 10 dias. 

O valor exato a set pago, 
segundo Lásaro Cândido, é 
R$ 18.654.417,00.

Apesar do prazo pré-de-
terminado para pagar o 
clube, o jogador poderá pos-
tergar a data entrando com 
embargos declaratórios, que 
podem questionar a decisão 
final a favor do Atlético-MG. 
Fred tem cinco dias para 
recorrer e fazer os pedidos 
de esclarecimentos sobre a 
sentença do CBMA.

A umuaramense Kalê acertou com Cianorte para a temporada 2021. 
Ela estava jogando na Itália e volta para o Brasil para reforçar a forte 
equipe paranaense. “Voltei com pensamento em contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento do futsal feminino”, destacou a atleta. 
Em virtude da pandemia, a data do Paranaense feminino ainda não 
foi definida. Já a taça Brasil, que reúne os times campeões de cada 
estado, acontece entre os dias 14 e 20 de março, em Brasília. O 
torneio foi transferido do ano passado para este ano. A atleta já está 
em Cianorte fazendo a preparação física.

OBEMDITO
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Palavras cruzadas

Você vai encarar seu trabalho e seus com-
promissos com muita energia e disposi-
ção, pode ter que reaprender uma tarefa 
para se ajustar a uma nova exigência do 
emprego. Dê atenção à saúde e quebre a 
rotina no sexo.

Conflitos domésticos podem tumultuar o 
início do seu dia, por isso é bom escolher 
bem as palavras para não brigar. Se você 
está de olho em alguém, suas investidas 
podem ser retribuídas. 

É hora de ouvir mais e falar menos. Guarde 
suas opiniões para um momento mais 
tranquilo inclusive no trabalho. Boa sinto-
nia com filhos ou pessoas mais jovens. No 
amor o clima pode ficar apimentado entre 
quatro paredes.

Não misture dinheiro com amizade, pois 
pode sair no prejuízo.Você vai sentir 
um desejo enorme de ficar mais no seu 
canto. No amor, quem está livre pode se 
interessar por uma pessoa misteriosa ou 
comprometida

Controle a impaciência, meça as palavras 
e evite bater de frente com os chefes para 
defender as suas opiniões. Pode conhecer 
gente nova. Na paquera pode pintar romance 
com alguém do trabalho

Você pode receber notícias preocupantes 
sobre alguém que está longe. Faça con-
tato e investigue se os fatos são mesmo 
verdadeiros. Para quem já tem um amor 
a sexta será perfeita para o casal fazer 
planos. Melhore o diálogo.

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 5 de fevereiro são dedicados a todas as tarefas que desempenha. 
Têm uma maneira convincente de ser, têm uma presença física tranquilizadora 
e são confiáveis em situações de emergência. Se são compreendidos de forma 
incorreta, não se importam em esclarecer ou explicar. Muitas vezes, apelam direta-
mente às emoções dos outros, mas, na realidade, seu ponto forte é sua capacidade 
intelectual e de concentração.

Horóscopo nascido em 5 de fevereiro

Sinceridade é uma virtude, mas é impor-
tante lembrar que o excesso de franqueza 
pode magoar as pessoas. Se já achou seu 
par, mostre o quanto valoriza seu amor, 
mas sem ciúme.

Precisa ter cuidado para não extrapolar 
nos gastos ou perder dinheiro em apostas. 
É um bom dia também para fazer consul-
tas e exames preventivos de rotina. No 
amor quem já vive uma relação estável 
vai sentir estabilidade. 

Você vai se relacionar muito bem com pes-
soas sábias e experientes. No amor, você 
estará ainda mais sensual e atraente. Explore 
seu charme para envolver quem deseja, seja 
na conquista ou na vida a dois.

O dia pode começar tenso com alguém 
da turma ou com parceiro de trabalho. 
Quem deseja mudar de emprego pode ter 
uma boa oportunidade. Pode iniciar uma 
paquera com alguém do trabalho ou de 
outra cidade

Pense em coisas que você sabe fazer bem 
e sem sair de casa. Sucesso garantido 
em vendas, acordos e contatos. Pode se 
sair bem também em uma entrevista de 
emprego. Na paquera, charme e simpatia 
serão seus trunfos. 

Pense nas finanças e avalie o que pode 
cortar do orçamento. Tire um tempo dessa 
sexta para cuidar do visual. Na paquera, 
vai conquistar quem quiser com seu jeito 
espontâneo mas talvez queira esconder o 
romance da família.
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SAR
LABIRINTITE

DICASCORAL
CAMSARNAA

SERENOEUÇ
NASCRISTÃO
ÇAFIADOED

CADAIOEIRE
ELLETTOA

POPULARESM
PIACANECO
ENCUTISAR
RIVIERAOLEO

CASTAADESD
ÇAIDOSSUI

SÃOSEBASTIÃO

Originária
do Sião,

atual
Tailândia

A lateral
do corpo,
da cintura

à coxa

Recife de
(?), ecos-
sistema
marinho

Primeira
morada do
ser huma-
no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo

Forma de
trecho si-
nuoso de
estrada 

"Guerra (?)
Estrelas",
série de
filmes

"(?) ma-
caco no

seu galho"
(dito)

(?)
Sheeran,
cantor de
"Perfect"

(?) cheia:
atiça o lo-
bisomem
(Folcl.)

"Notícias
(?)", antigo
jornal sen-
sacionalista

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Troféu de
uma com-

petição
(pop.)

Ingmar
Bergman,
cineasta

sueco

Carne da
parte infe-
rior do lom-
bo do porco

Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

Os tempos 
já trans- 
corridos

Bacia do
toalete

Ela,
em francês
Feita com
capricho

Orvalho

Clube Atlé-
tico Minei-
ro (sigla)

Jogo de
baralho

Membro
de clube
Doença
canina

Pele do
rosto

Em (?) de:
prestes a

Substância
de tintas
Leste, em
francês

Acordos

Nome
céltico da

Irlanda

Perspicaz
(o humor)
Escalam 

montanhas

Que adora
Jesus

A torcida
do Timão

Desejo de
vingança

Wimbledon ou 
Roland-Garros

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner

Informa-
ções úteis

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma

nova hi-
drelétrica

Inflamação
no canal
auditivo
(Patol.)

Estratifica-
ção social
da Índia

(?) France-
sa: abriga
as cidades

de Nice 
e Saint-
Tropez

Tecido 
de robes
"Suíça", 

no placar

Fluido
de pneus

Ósmio
(símbolo)

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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P MA C
M O N T E V I D E U

S E T OR E S G X R
G R A U D A V I S
A A S O R R I S O

U L N A D O A T P
S O C R AT E S T E R

M A D S O L E N E
A OR A F O C P

I N C E N D I A R I A
I O S I L O A R
A M S A A R A A
C A T A R S E A T

C O ND E I S O R O
A L T A R C A R

T R A N S I T O R IO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do
formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

Conheça as simpatias com barbante para amarrar a sorte
O Não importa qual seja o seu 

desejo, para você conseguir alcançá-
-lo será preciso de sor te, saúde e 
vitória. A boa notícia é que com 
as simpatias com barbante você 
terá tudo isso e um pouco mais! 
Experimente fazer uma, de acordo 
com os seus propósitos.

Ter reconhecimento 
na profissão
Junte três galhos de arruda, três 

moedas e amarre tudo com um pedaço 
de barbante. Em uma sexta-feira, 

assista uma missa (pode ser pela inter-
net) com o embrulho nas suas mãos. 
Peça a Deus que ajude você a ter uma 
atividade profissional reconhecida. Para 
reforçar o seu pedido, reze três Pais-
-Nossos, três Ave-Marias e três Glórias 
ao Pai. Após a missa, dê o seu primeiro 
passo com o pé direito e faça o Sinal 
da Cruz. Depois enterre o pacote em 
um vaso. Lave bem as mãos após o 
contato com a arruda.

Para ficar longe de doenças
Em um copo, misture um pouco 

de água, um pouco de vinho e três 
gotas de óleo de oliva. Acrescente 
um pedaço grande de barbante e 
deixe lá por uma hora. Depois, retire 
o barbante, dê nove nós e, a cada 
nó, reze um Pai-Nosso. Em seguida. 
amarre o barbante no tornozelo. 
Fique com ele até a hora em que 
for dormir. Então, retire e jogue fora. 
A mistura do copo jogue no ralo da 
pia enquanto fala com muita fé: 
“Meu Deus, proteja o meu corpo 
de qualquer tipo de mal, afas-
tando todas as possibilidades de 

eu contrair alguma doença. Para 
isso, conto com a sua bênção para 
ficar livre do sofrimento e de bem 
com o meu organismo”.

Ter sorte no amor
Pegue uma vela marrom e uma 

azul, escreva na marrom o nome da 
pessoa que você quer conquistar 
e na azul o seu. Acenda as velas 
sobre um pires. Quando chaga-
rem ao fim, pegue o que sobrou e 
enterre em um vaso de barro ou 
jogue os restos em um terreno.
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As obras de arte dividem-se em duas 

categorias: as de que gosto e as de que 
não gosto. Não conheço outro critério.

(Anton Tchekhov)

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  
leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversá-
rio. Nesta sexta (5)  vivas para 
Mariana Salvador, Luiz Fernan-
do Guarnieri Passos, Elisângela 
Estraioto Coelho Pozzobom e 

Rejane Cordeiro. No sábado (6) 
vivas para Giseli Antonin, Va-
nessa Mello, Teco Bustelo, Ana 
Claudia Abdo Lopes , Elisângela 
Estraioto Coelho Pozzobom, Re-
jane Cordeiro, Alexandre Correa 
de Abreu, Camila Schmitt Frei-
tas, Guilherme Francisco Dori-

gan, Maria Thereza Araújo Cordts 
e Mônica Naomi Kikuti Arida. No 
domingo  (7) vivas para Simo-
ne Pedroso leite,Denise Regina 
de Souza e Paulo Roberto da 

Silva. Na segunda (8) parabéns 
para Guilherme Antonio Schmitt 
, Renata Toesca, José Abel do 
Amaral França e Loana Ferrei-
ra Malheiro Prado . Da coluna: 

felicidades!

ROTARY DAY: Na agenda do evento on line teremos as palestras do Governador do Distrito 
4630 Dr Joel Severino Chaves (22/02),  Psicóloga Francisca Klockner (23),  Psicóloga Cristina 
Consalter (24) e Psicólogo Prof Roberto Panzarani (25). Depois conto mais . .  

LEITURA
O Sesc Umuarama possui uma Sala de 

Leitura com amplo acervo para emprés-
timo, além de ações dinamizadoras que 

promovem o hábito da leitura. E o melhor, 
você pode participar de forma gratuita da 
sua casa, nossos encontros são realizados 
pela plataforma Microsoft Teams. Confira a 
programação: Segunda – feira das 17h às 
17h30 tem Hora do Conto (5 a 10 anos) /  
Terça – feira das 15h às 15h30 tem Clube 
de Leitura Kids (5 a 10 anos) e Cinema 
e Literatura das 16h30 às 17h15  (6 a 
12 anos) / na Quarta – feira das 15h às 

15h45 Ideias Literárias: As imagens falam 
(8 a 12 anos) e na  Sexta – feira das 15h 
às 16h tem Oficina (8 a 12 anos). Vale 

conferir e se divertir. 

TECNOLOGIA
O Senac PR recebeu 394 microcomputadores 
de última geração. Foram investidos mais 
de R$ 2 milhões em equipamentos para a 
retomada das aulas, prevista para o dia 18 
de fevereiro. “É um marco importante para 
mostrarmos que mesmo com a pandemia, 

com toda a crise e corte de recursos, o Senac 
continua investindo para que possamos 

oferecer aos nossos alunos a melhor experi-
ência em ensino e formação profissional de 

qualidade. O Senac investe no que de melhor 
existe para que possamos formar os melhores 
profissionais”, destacou o diretor regional do 

Senac PR, Rodrigo Rosalem.

***
Além dos computadores o Senac também 
adquiriu 100 óculos de realidade virtual, 
um investimento de mais de R$320 mil 

para a melhoria dos ambientes pedagógi-
cos e das aulas da área de informática.

PORTRAIT 
No domingo (7)  quem estará rece-
bendo os cumprimentos da família e 
amigos é o personal trainer GABRIEL 
SEVILHA, que já está com as mochi-
las prontas para mais um mochilão. 
E assim realizando mais um de teus 
sonhos. Todos lhe desejam um feliz 

aniversário e muito sucesso. Da colu-
na  Tribuna Hoje News:  tim tim!

ARQUIVO PESSOAL
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