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Chegam a Umuarama vacinas para
imunizar idosos acima de 90 anos

IMUNIZANTE SERÁ LEVADO ATÉ AS PESSOAS DO PÚBLICO-ALVO

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais um lote de vacinas distribuídas pela Sesa no início da tarde de ontem. Esse é o quarto lote de 
imunizantes para o enfrentamento da covid-19 que chega a Umuarama. A entrega ocorreu na farmácia da 12ª Regional de Saúde, ao lado do 
Hospital Uopeccan. Idosos com mais de 90 anos que procurarem as unidades de saúde precisarão agendar para receber tomar a dose. l 9

Mistério
Buscas aos corpos de Kawane Cleve e Rubens Biguetti foram 
realizadas ontem nos fundos da casa onde um dos suspeitos 

de terem assassinado o casal foi capturado, no Conjunto 
Arco Iris, em Umuarama. Apenas peças de roupas foram 

encontradas enterradas e levadas para reconhecimento de 
parentes do casal desaparecido desde agosto do ano passado.

l 7

Dengue já soma
59 casos na 

cidade e 
infestação é alta

l 6

Parceria é 
debatida entre 
Smel e Central 

Única das Favelas 
l 9

Paraná

Recursos estão
garantidos aos

municípios  
l 4 A
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ALEX MIRANDA

A Petrobras anunciou 
mais um aumento para 
seus produtos, que 
vigoram a partir de hoje 
nas refinarias. A gasolina 
teve aumento de R$ 
0,17 por litro. Já o preço 
do diesel será de R$ 
2,24 o litro na refinaria, 
aumento médio de R$ 
0,13. O gás de cozinha 
terá aumento médio 
de R$ 0,14 por kg, 
equivalente a R$ 1,81 
por 13 quilos. l 4

Direto 
no bolso

AEN

Ex-pastor é 
fuzilado em 
plena tarde 
em Iporã

l 7
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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 2,91 2,91 26,55

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,2452 1,2314 1,2571
IGP-DI (FGV) 1,2428 1,2308 1,2655
* 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

5/1 a 5/2 0,5000 0,1159 0,0000
6/1 a 6/2 0,5000 0,1159 0,0000
7/1 a 7/2 0,5000 0,1159 0,0000
8/1 a 8/2 0,5000 0,1159 0,0000
9/1 a 9/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,14% 28,11 
Vale ON +1,42% 94,01 
ItauUnibanco PN -1,85% 27,56 
Bradesco PN -2,13% 25,32 
Cosan ON +8,57% 85,49 
Cyrela ON +4,77% 28,75 

IBOVESPA: -0,45% 119.696 pontos

Iene 105,21
Libra est. 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 88,17

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,3720 5,3730 -1,8%

PTAX  (BC) -0,4% 5,3664 5,3670 -2,0%

PARALELO -0,2% 5,1200 5,6200 -2,3%

TURISMO -0,2% 5,1200 5,6000 -2,3%

EURO -0,2% 6,4644 6,4667 -2,8%

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 08/02

Iene R$ 0,0510
Libra est. R$ 7,37
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.266,14 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/02 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 1.387,75 21,00 0,9%
FARELO mar/21 436,60 6,10 -0,7%
MILHO mar/21 563,75 15,25 13,6%
TRIGO mar/21 655,75 14,50 2,7%

SOJA 155,30 -0,6% 3,7% 155,00
MILHO 73,42 0,4% 1,5% 73,00
TRIGO 76,37 0,1% 8,7% 76,00
BOI GORDO 285,14 0,7% 8,8% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/02 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 08/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -2,9% 5,7%
SOJA Paranaguá 168,00 -0,6% 0,6%
MILHO Cascavel 77,00 -1,3% -1,3%

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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PREVISÃO DO TEMPO

Parceria com Itaipu acelera
revitalização da Boiadeira

Um convênio entre o Governo 
do Estado e a Itaipu Binacional 
está trazendo melhorias à mo-
bilidade de uma das principais 
ligações do Paraná com o vizinho 
Mato Grosso do Sul, os dois maio-
res produtores agrícolas do País. 
Trata-se das obras de revitalização 
da BR-487, mais conhecida como 
Estrada Boiadeira, que recebe 
investimentos de R$ 223,8 mi-
lhões. A maior parte do trecho de 
46 quilômetros será pavimentada, 
reduzindo os custos logísticos de 
produção do campo.

Nesta última sexta-feira (5), o 
governador Ratinho Jr e o diretor-ge-
ral de Itaipu, general Joaquim Silva 
e Luna, estiveram no distrito de 
Santa Eliza, em Umuarama, para o 
lançamento da pedra fundamental 
da obra. Na solenidade, também foi 
formalizado o convênio autorizando 
o repasse dos recursos da binacio-
nal para o Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná (DER/
PR), que recebeu a gestão da obra 
do Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit).

ROTA ESTRATÉGICA
Reivindicação antiga da popu-

lação do Noroeste paranaense, a 
rota será estratégica para o es-
coamento da produção agrícola 
dos dois estados e também para 
a concretização do projeto do 
Corredor Bioceânico, que integra-
rá o oceano Atlântico ao Pacífico 
através de um corredor multimo-
dal entre os portos de Paranaguá 
e de Antofagasta, no Chile.

“Estamos consolidando um 
novo ramal de desenvolvimento 

para o Noroeste do Paraná, ligan-
do o Paraná ao Mato Grosso do 
Sul por um trecho mais curto do 
que é percorrido hoje pelos mo-
toristas”, afirmou o governador. 
“Tudo isso se reflete nos custos 
logísticos da produção. Vai dimi-
nuir os gastos com combustível 
e a hora trabalhada do caminho-
neiro. O ganho de eficiência no 
transporte representa uma trans-
formação para a região”.

Ratinho Jr também destacou a 
parceria com a Itaipu para tirar do 
papel projetos estratégicos para a 
infraestrutura paranaense. “Junta-

Corredores de asfalto
A obra na Estrada Boiadeira, ressaltou o secretário estadual da In-

fraestrutura e Logística, Sandro Alex, se soma a outro projeto importan-
te do Governo do Estado no Noroeste, que é a duplicação da PR-323. 

“Com o aporte da Itaipu, estamos consolidando mais um projeto, 
parte de um grande pacote de infraestrutura em todo o Estado”, disse. 

“Nesta região, iniciaremos até o mês que vem mais duas frentes de 
serviço na PR-323. A duplicação até o Rio Ivaí e a construção do trevo 
do Gauchão, em Umuarama. São compromissos do nosso governo”.

mos a capacidade financeira da 
Itaipu com a experiência da nossa 
equipe de engenharia e também 
com o Ministério da Infraestrutura 
para fazer essas obras de transfor-
mação no Paraná”, salientou.

“É um sonho se tornando rea-
lidade, uma parceria que se torna 
cada vez mais forte entre a Itaipu e 
o Governo do Estado para melhorar 
a logística regional, mas com uma 
visão bem mais ampla. Enxerga o 
local, o nacional e o internacional, 
com este futuro projeto de ligação 
do Pacífico ao Atlântico”, afirmou o 
general Silva e Luna.

GILSON ABREU/AEN

A rota será estratégica para o escoamento da produção e concretizar o projeto do Corredor 
Bioceânico
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado
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CHEIA
27/2 - 05h19
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Curitiba
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min 15

FASES 
DA LUA

Nublado
Quarta 10/2/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 10/2/2021
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 Brasília - Os trabalha-
dores que se recusarem a 
tomar a vacina contra a 
covid-19 sem apresentarem 
razões médicas documen-
tadas poderão ser demi-
tidos por justa causa, de 
acordo com o MPT (Minis-
tério Público do Trabalho). 

A orientação do órgão é 
para que as empresas invis-
tam em conscientização e 
negociem com seus funcio-
nários, mas o entendimento 
é de que a mera recusa indi-
vidual  e  injusti f icada à 
imunização não poderá 
colocar em risco a saúde 
dos demais empregados.

No ano passado, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
decidiu que, embora não 
possa forçar ninguém a se 
vacinar, o Estado pode, sim, 
impor medidas restritivas aos 
cidadãos que se recusarem a 
tomar o imunizante contra o 

 São Paulo - Um grupo 
de empresários e entida-
des, capitaneados por Luiza 
Helena Trajano, do Magazine 
Luiza, e seu Grupo Mulhe-
res do Brasil, está lançando 
o Unidos pela Vacina, movi-
mento que visa facilitar a che-
gada do imunizante contra a 
covid-19 a todos os brasilei-
ros até setembro.

Diferente do movimento 
empresarial anunciado em 
janeiro, que queria comprar 
vacinas doando ao menos 
metade das doses ao SUS e 
retendo a outra parte para 
seus funcionários, o objetivo 

dessa iniciativa é resolver 
os entraves da vacinação 
pública, apoiando o SUS 
(Sistema Único de Saúde).

“O nosso objetivo é vaci-
nar todos os brasileiros 
até setembro deste ano. 
Sim, vacina para todos até 
setembro deste ano! A gente 
não discute política, não 
procura culpado. A gente 
discute, sim, como levar a 
vacina até todas as pessoas 
do nosso país”, escreveu 
Trajano em uma rede social 
ao apresentar o logotipo da 
campanha, desenvolvida 
por Nizan Guanaes.

O movimento planeja 
várias frentes, como facili-
tar a aquisição e a produção 
de insumos, como seringas e 
agulhas, e ajudar na fabrica-
ção dos imunizantes, com o 
auxílio na logística e solução 
de problemas da Fiocruz e 
do Instituto Butantan.

“Queremos usar nossa 
experiência, nossa força, 
para ajudar a destravar os 
problemas. Por exemplo, 
coisas que pelo rito normal 
demoraria um mês, quere-
mos solucionar em 15 dias”, 
afirmou Marisa Cesar, CEO 
do Grupo Mulheres do Brasil.

O ponto mais visível 
da atuação, contudo, será 
uma campanha publicitária 
em prol da vacina, que será 
veiculada em todo o País, 
em parceria  com redes 
de TV. A ideia é reduzir a 
resistência à vacina, em 
um primeiro momento, 
e  depois  dar  esclareci-
mentos práticos de como 
tomar o imunizante.

“ Te m  m u i t a  g e n t e 
jogando contra,  muitas 
pessoas com resistência à 
vacina, precisamos escla-
recer isso”, afirmou Cesar.

Durante a semana haverá 

a apresentação formal do 
grupo, com as ações e medi-
das que serão tomadas. 
Algumas entidades, como 
a Febraban (Federação 
Nacional de Bancos) devem 
apoiar a iniciativa.

Economistas afirmam 
que a vacinação é funda-
mental para a retomada 
d a  e co n o m i a ,  a l é m  da 
questão sanitária. O Itaú 
Unibanco, por exemplo, 
informou na semana pas-
sada que se o ritmo de 
vacinação for lento, o cres-
cimento do PIB neste ano 
será metade do previsto.

Luiza Trajano lança movimento para 
vacinar todos os brasileiros até setembro

Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz MPT
novo coronavírus. 

A p e s a r  d e  n e n h u m 
governo até o momento 
ter anunciado sanções aos 
negacionistas da vacina, 
essas medidas poderiam 
incluir multa, vedação a 
matrículas em escolas e o 
impedimento à entrada em 
determinados lugares.

Um guia interno elabo-
rado pela área técnica do 
MPT segue o mesmo crité-
rio: “Como o STF já se pro-
nunciou em três ações, a 
recusa à vacina permite a 
imposição de consequên-
cias. Seguimos o princípio 
de que a vacina é uma pro-
teção coletiva, e não indi-
vidual. O interesse coletivo 
sempre vai se sobrepor ao 
interesse individual. A soli-
dariedade é um princípio 
fundante da Constituição”, 
diz o procurador-geral do 
MPT, Alberto Balazeiro.

Ainda assim, a orientação 
do MPT é de que as demis-
sões ocorram apenas como 
última alternativa após rei-
teradas tentativas de con-
vencimento por parte do 
empregador da importância 

da imunização em massa.  
“Na questão trabalhista, 

é preciso ter muita sereni-
dade. A recusa em tomar 
vacina não pode ser auto-
maticamente uma demissão 
por justa causa. Todos temos 

amigos e parentes que rece-
bem diariamente fake news 
sobre vacinas. O primeiro 
papel do empregador é tra-
balhar com informação para 
os empregados”, afirma o 
procurador-geral. 
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Escoar a produção
PR-323 – A PR-323 é um dos principais corredores de transporte 

de carga no Paraná, ligando a região Noroeste ao Oeste e ao Norte, 
e também São Paulo. Além das obras previstas nesse contrato há 

outras três grandes intervenções previstas para a rodovia.
Está em fase de conclusão a duplicação da rodovia entre Pai-

çandu e Doutor Camargo, com uma extensão de 20,7 quilômetros, 
e em fase de assinatura de contrato a continuidade da duplicação 
de Doutor Camargo até a ponte sobre o Rio Ivaí (essa obra deve 

começar ainda no primeiro semestre). Também há uma licitação em 
andamento da duplicação no trecho entre Umuarama e a PR-468, 

que inclui um viaduto no Trevo do Gauchão.

Publicada classificação
da licitação de terceiras
faixas na PR-323

O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER-PR) divulgou a classifi-
cação da licitação de tercei-
ras faixas na PR-323, entre 
Doutor Camargo e Iporã, na 
região Noroeste. Treze em-
presas e consórcios apre-
sentaram propostas e as 
cinco melhores variam en-
tre R$ 59.359.057,46 e R$ 
64.999.369,92. A proposta 
máxima original era de R$ 
81.815.643,94.

Essas empresas foram in-
dicadas para a próxima fase 
do certame, que é a abertura 
dos envelopes com os docu-
mentos de habilitação, marca-
da para o dia 17 de fevereiro, 
às 14 horas. Após o anúncio 
da vencedora, abre um perí-
odo de cinco dias úteis para 
recursos e outros cinco dias 
úteis para contrarrazões aos 
recursos, caso algum seja 
interposto. Os passos seguin-
tes, se não houver intercor-
rências, são a homologação, 
a assinatura de contrato e a 
ordem de serviço.

A PR-323 está incluída em 
um dos lotes da nova conces-
são rodoviária do Paraná, mas 
o objetivo da licitação é anteci-
par o benefício aos usuários, 
gerando mais segurança e 
facilitando o escoamento da 
produção do Centro-Oeste do 
País e do Noroeste do Estado. 
“Essa iniciativa pretende redu-
zir os acidentes, principalmen-
te os que têm consequências 
fatais, em uma rodovia que 
tem histórico muito grande de 

Giro regional
Depois de 
participar do 
lançamento da 
pedra fundamental 
das obras de 
revitalização e 
pavimentação da 
Estrada Boadeira, 
o deputado 
Estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL) visitou os municípios de Ivaté e 
Xambrê, no noroeste. Acompanhado do secretário estadual 
do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, 
Márcio Nunes, o parlamentar participou de reuniões com 
os prefeitos e lideranças das duas cidades para tratar de 
demandas importantes. Em Ivaté, foi recebido pelo prefeito 
Mizael Alves da Silva (PSD) para uma reunião na Câmara 
de Vereadores, com lideranças políticas. Em Xambrê, o 
parlamentar foi recebido pelo prefeito Décio Jardim, com 
quem discutiu a revitalização da Prainha de Xambrê, além 
de outras demandas.

Reunião no Sejuf
Após visitar, junto com 
Marcio Nunes, municípios 
no noroeste, o deputado 
Fernando Martins se reuniu 
com chefes das 11 agências 
do trabalhador ligadas 
ao Escritório Regional da 
Secretaria Estadual da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), de Umuarama, 
a convite do chefe do 
Escritório, Francisco 
Bochi. Ele acompanhou 
a explanação sobre o 
planejamento para 2021. 
O Escritório de Umuarama 
ficou em 1º lugar, entre 
as 22 regionais, na 
intermediação de mão de 
obra em 2020.

Fugindo do DEM
O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta pode 
deixar o Democratas depois de a legenda se aproximar do 
governo Jair Bolsonaro. Ele afirma que só tomará posição 
após se reunir com o presidente da executiva nacional da 
sigla, ACM Neto. O ex-ministro e o dirigente partidário têm 
uma reunião presencial marcada para depois do Carnaval. 
Se a saída se concretizar, Mandetta será o segundo a deixar 
a sigla, seguindo o ex-presidente da Câmara dos Deputados 
Rodrigo Maia.

 Cabeça na bandeja
O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) criticou ontem (8) o presidente nacional do 
Democratas (DEM), ACM Neto, por ter decidido não 
apoiar o candidato Baleia Rossi (MDB-SP) nas eleições pela 
presidência da Câmara, vencidas pelo seu concorrente 
apoiado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, Arthur 
Lira (PP-AL). “Mesmo a gente tendo feito o movimento que 
interessava ao candidato dele no Senado, ele entregou a 
nossa cabeça numa bandeja para o Palácio do Planalto”, 
afirmou o parlamentar, que se desfiliará do partido, mas 
ainda não informou para qual legenda deve migrar. Apesar 
disso, já adiantou que estará “em um partido que será de 
oposição ao presidente Bolsonaro”. Maia completou que as 
ações do ex-prefeito de Salvador estão fazendo o DEM voltar 
a ser um partido de “extrema direita dos anos 1980”.

Incentivo à 
qualificação
Durante a reunião 
com o parlamentar, foi 
apresentado o Projeto de 
Lei, que será enviado à 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), que prevê 
incentivos aos trabalhadores 
que buscarem qualificação 
profissional. O texto deverá 
ser apreciado em breve 
pelos parlamentares. “Nós 
temos aqui os parceiros 
que sempre nos ajudam e 
nós respeitamos bastante. 
Estamos à disposição, 
garanto que iremos buscar a 
solução para os problemas 
apresentados”, finalizou o 
deputado.
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problemas”, disse o secretá-
rio de Infraestrutura e Logísti-
ca do Paraná, Sandro Alex.

PONTOS DE 
ULTRAPASSAGENS

Segundo o edital, as ter-
ceiras faixas serão imple-
mentadas nos pontos onde 
acontecem as ultrapassa-
gens mais perigosas e nos 
locais em que há inclinação 
da pista. Serão 23 segmen-
tos nos municípios de Cafe-
zal do Sul, Iporã, Cianor te, 
Cruzeiro do Oeste, Doutor 
Camargo, Perobal, Tapeja-
ra, Terra Boa e Umuarama. 
As obras envolverão, ao 
todo, 24,3 quilômetros. 
O prazo de execução será 
de 360 dias.

A licitação integra o pro-
grama de Ampliação de Ca-
pacidade e Segurança Viária 
do DER-PR, que prevê, ain-
da, alargamento de faixa, re-
abilitação do pavimento com 
soluções de reciclagem e pa-
vimentação, eliminação de 
degraus com desnível maior 
que cinco centímetros, refor-
ço da sinalização horizontal 

e vertical e implantação de 
mais dispositivos de segu-
rança. Também haverá me-
lhorias na drenagem da ro-
dovia e remoção de perigos 
às margens da via.

“São intervenções em 
pontos críticos para melho-
rar as condições de trafega-
bilidade e de segurança com 
a maior brevidade possível. 
A PR-323 é uma das nossas 
prioridades e a estimativa 
é de concluir todos os ser-
viços em pouco menos de 
um ano”, destacou o diretor-
-geral do DER/PR, Fernando 
Furiatti. De acordo com o 
projeto, a média diária de 
trânsito é de mais de 3 mil 
veículos por dia, com proje-
ção de ultrapassar 4 mil nos 
próximos anos.

Os recursos para execu-
tar a obra são do programa 
Avança Paraná. O Governo 
do Estado captou junto a 
um consórcio de bancos 
R$ 1,6 bilhão para obras 
estruturantes em 2020. 
O projeto executivo foi de-
senvolvido com recursos 
do Tesouro Estadual.

ALEX MIRANDA

A média diária de trânsito 
é de mais de 3 mil veícu-
los por dia, com projeção 
de ultrapassar 4 mil nos 
próximos anos
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Petrobras aumenta
preços do diesel,
gasolina e GLP

Em linha com a alta do pre-
ço do petróleo no mercado in-
ternacional, a Petrobras anun-
ciou ontem (segunda-feira, 8), 
mais um aumento para seus 
produtos, que entra em vigor 
a partir de hoje (terça-feira, 9), 
nas refinarias da empresa.

O preço médio de venda de 
gasolina nas refinarias da Petro-
bras passará a ser de R$ 2,25 
por litro, refletindo aumento 
médio de R$ 0,17 por litro. Já o 
preço médio de venda de diesel 
passará a ser de R$ 2,24 por 
litro, refletindo aumento médio 
de R$ 0,13 por litro. O gás de 
cozinha terá aumento de médio 
de R$ 0,14 por kg (equivalente 
a R$ 1,81 por 13kg).

O petróleo tipo Brent ope-
rou em alta ontem (segunda), 
chegando a tocar os US$ 60 o 
barril, dando prosseguimento 
ao otimismo da semana pas-
sada, diante de perspectivas 
de melhora da economia com 
a reabertura de alguns merca-
dos e estímulos do governo 
norte-americano.

“Importante ressaltar que 
os valores praticados nas re-
finarias pela Petrobras são di-
ferentes dos percebidos pelo 

Sanepar usa energia renovável
para secagem de lodo de esgoto

A Sanepar está implantando 
um novo sistema de secagem 
do lodo gerado na estação de 
tratamento de esgoto (ETE) Atu-
ba Sul, em Curitiba, que utiliza 
biogás e biomassa como fonte 
de energia. Além de ser mais 
econômico, o novo processo 
traz benefícios ambientais. 
Graças a essa tecnologia, 
a Sanepar deixará de enviar 
para aterro sanitário todo mês 
cerca de 3.800 toneladas do 
lodo gerado na maior estação 
de esgoto do estado.

No sistema convencional atu-
al, que utiliza centrífuga, o lodo 
sai com cerca de 80% de umida-
de. No novo processo, ele passa-
rá por um sistema de secagem 
térmica, que o deixará com ape-
nas 20% de umidade. Depois, 
irá para um gerador de calor que 
efetuará sua conversão térmica. 

Assim, haverá uma redução 
de mais de 90% no volume do 
produto. Esse processo de se-
cagem é ambientalmente sus-
tentável por usar o gás gerado 

ALEX MIRANDA
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O preço médio da gasolina nas refinarias será de R$ 2,25 (aumento de R$ 0,17 por litro). O 
diesel vai à R$ 2,24 (aumento de R$ 0,13 por litro)

O sistema utiliza biogás e biomassa como fonte de energia que, além de economia, traz 
benefícios ambientais

consumidor final no varejo. 
Até chegar ao consumidor, são 
acrescidos tributos federais e 
estaduais, custos para aqui-
sição e mistura obrigatória de 
biocombustíveis pelas distri-
buidoras, no caso da gasolina 
e do diesel, além dos custos e 
margens das companhias dis-
tribuidoras e dos revendedores 
de combustíveis”, informou a 
Petrobrás, estatal que está sob 
pressão diante da necessidade 
de aumentar seus produtos ao 

mesmo tempo em que existe 
ameaça de greve dos caminho-
neiros pela alta do diesel.

Na sexta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro acenou com a 
possibilidade de mudar a forma 
de cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) pelos estados 
para amenizar a alta dos com-
bustíveis, que também tem sido 
motivo de aumento de inflação, 
levando o mercado a prever uma 
possível alta na taxa de juros.

na estação, chamado de bio-
gás, além da biomassa, que irá 
produzir mais calor, num siste-
ma de autoalimentação.

Outra vantagem é que a se-
cagem térmica elimina os mi-
cro-organismos patogênicos 
presentes no lodo, substituin-
do o uso de cal na higieniza-
ção do material.

“A Sanepar vem buscan-
do eficiência em todos os pro-
cessos e sempre associando 
essa eficiência com a proteção 

ambiental. Na ETA Atuba Sul, 
estamos implantando um pro-
cesso inovador baseado em 
conceitos de eficiência energé-
tica e economia circular”, diz o 
diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile.

Com a conclusão das 
obras do sistema de secagem 
térmica, a operação deverá 
ter início no segundo semes-
tre deste ano. A ETE Atuba Sul 
recebe o efluente doméstico 
de mais de 800 mil pessoas.

Mais cidades
O deputado estadual Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou o 
lançamento da segunda etapa do 
Programa Paraná Mais Cidades 
que, em 2020, investiu R$ 350 
milhões em obras e compra de 
equipamentos, entre outras 
ações, nos 399 municípios 
paranaenses. Criado em 2019, o 
programa é uma parceria do governo do Estado e da Assembleia 
Legislativa. Romanelli acompanha um grupo de 21 prefeitos na 
reunião com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, que apresentará 
detalhes do programa e o planejamento de outros investimentos 
que o governo estadual prevê executar neste ano, para incentivar 
e impulsionar a retomada da economia.

Piso
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) defendeu a efetivação do 
piso salarial nacional e a jornada 
de trabalho de enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem e parteiras. Projeto 
do deputado Léo Brito (PT-AC) 
no Congresso Nacional estipula 
em R$ 7.616 para enfermeiras e 
enfermeiros. O piso dos técnicos 
de enfermagem deverá ser o 
equivalente a 70% desse valor e 
dos auxiliares de enfermagem 
e das parteiras o equivalente 
a 50% do piso. “A pandemia 
do coronavírus comprovou 
a extrema importância dos 
profissionais de saúde e já 
passou da hora da categoria 
ser reconhecida”, disse 
Michele Caputo.

Desmonte 
Embora haja resistência por 
parte dos Deputados da 
Assembleia Legislativa no 
modelo híbrido de pedágio, em 
que está previsto o pagamento 
de uma outorga ao governo 
federal por parte do vencedor, 
a União não abre mão do 
modelo. Segundo justificativa do 
Ministério da Infraestrutura, “a 
empresa acaba não fazendo o 
que estava no edital e o usuário 
acaba não usufruindo da obra 
necessária”.

Desmonte II
O ministério trabalha, inclusive, 
com a possibilidade da retirada 
das rodovias estaduais do leilão, 
o que reduziria em cerca de 
10,8% a tarifa projetada, devido 
à menor necessidade de obras 
nas estradas federais. A Fiep 
(Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná) manifesta 
preocupação em relação a 
essa situação. “Isso significaria 
desmontar um modelo, já que 

o Anel de Integração funciona 
como um sistema de rodovias”, 
diz João Arthur Mohr, gerente 
de assuntos estratégicos da 
entidade empresarial.

Polícia do MPU
A Agempu (Associação 
dos Agentes de Segurança 
Institucional do MP) deve pedir 
ao CNMP (Conselho Nacional 
do Ministério Público) que 
regulamente a criação da Polícia 
do Ministério Público da União. O 
órgão deverá garantir a segurança 
das unidades do MPU, em Brasília.

Acordos de Leniência
O controlador-geral da União, 
Wagner Rosário, disse que a 
Controladoria deve retomar 
a negociação de acordos de 
leniência em 2021. Esses 
acordos são firmados com 
grandes empresas envolvidas 
em casos de corrupção em 
que elas se comprometem a 
auxiliar o Poder Público com 
as investigações e devolvem 
dinheiro desviado em troca de 
abrandamento das penas.

Decreto 
Um novo decreto atualiza a 
lista de despesas primárias 
obrigatórias da União que 
não podem sofrer limitação 
de empenho, conforme 
estabelecido na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) de 
2021. Foram incluídas na lista de 
despesas primárias a emenda 
constitucional que instituiu o novo 
Fundeb e a lei complementar que 
trata dos repasses obrigatórios 
da União para os estados, o 
Distrito Federal e os municípios. 
O texto da LDO que a Câmara 
dos Deputados e o Senado 
aprovaram em 16 de dezembro 
não levava em conta normas 
legais recém-aprovadas.  

 ASSESSORIA



5Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021  GERAL

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

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

colunaGoverno garante
recursos para os
municípios em 2021

Obras e programas de 
apoio às cidades estiveram 
entre os principais assuntos 
da reunião com prefeitos da 
Associação dos Municípios 
do Médio Noroeste do Estado 
do Paraná (Amenorte) e depu-
tados estaduais com repre-
sentantes do Governo Esta-
dual, ontem (segunda-feira, 
8). A reunião foi com o chefe 
da Casa Civil, Guto Silva, e 
a equipe, com a participação 
do secretário de Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo, 
Marcio Nunes.

Foram abordados progra-
mas, planejamento e inves-
timentos planejados pelo 
Governo em 2021. Apesar de 
a pandemia ter afetado muito 
a arrecadação do Estado, não 
vão faltar recursos para os 
municípios neste ano.

“Estamos enxugando os 
gastos para poder investir 
nas cidades e em grandes 
obras. Não vão faltar recur-
sos para os prefeitos. O 
investimento público tem 
sido uma ver tente muito 
for te nesse governo, faz a 
economia girar rapidamente 
e deixa um legado a médio e 
longo prazo fundamental para 
a competitividade e para a 
população”, disse Guto Silva.

Presenças
Participaram do encontro desta segunda-feira os prefeitos 

Agnaldo Trevisan, de São Manoel do Paraná; Gilberto Castiglioni, 
de Guaporema; Henrique Domingues, de Cidade Gaúcha; Juliano 

Trevisan Cordeiro, de Indianópolis; Océlio Cesar Ferreira Leite, 
de São Tomé; Roberto Cordato, de Rondon; Robison Pedroso da 
Silva, de Jussara; Rodrigo de Oliveira Souza Koike, de Tapejara; 

e Taketoshi Sakurada, de Tuneiras do Oeste. Também estiveram 
presentes os deputados estaduais Delegado Fernando, Delegado 

Francischini, Do Carmo, Dr. Batista e Jonas Guimarães.

Reunião de Trabalho
A Casa Civil está promovendo reuniões de trabalho com 

todas as associações de municípios, sempre com a presença dos 
deputados. Até abril, deverão ser realizadas também reuniões 
nas regiões levando os secretários estaduais e os técnicos das 
secretarias para que as prefeituras conheçam e tenham con-

tato com a estrutura do Governo. A ideia é aproximar gestores 
recém-eleitos do dia a dia da administração estadual. Os próxi-

mos encontros serão com a Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná – Amunpar, na terça-feira, dia 09; Associação dos 

Municípios do Norte do Paraná - Amunop, na quarta-feira, 10; e 
a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná – 

Acamsop, no dia 28 de fevereiro.

Na reunião de trabalho, 
foram apresentados progra-
mas e ações do Governo para 
o desenvolvimento dos muni-
cípios. Os prefeitos foram 
informados que uma das 
grandes prioridades neste 
ano será habitação. Tam-
bém foi confirmada a nova 
edição do programa Paraná 
Mais Cidades, com recursos 
que serão destinados pelos 

deputados estaduais.
Guto Silva orientou os pre-

feitos a definirem o quanto 
antes as necessidades 
das cidades e preparem 
os projetos de obras. “É 
um processo que demora 
e, por isso, vamos come-
çar no início de março para 
que o equipamento ou obra 
chegue ao município o ano 
que vem”, disse.

PRIORIDADES neste ano será habitação e a nova edição do programa Paraná Mais Cidades destinará recursos através dos deputados estaduais

AEN

Cenário
A entidade que representa os 
secretários (Conass) aponta 
que, diante de um cenário de 
aumento crescente do número 
de pacientes, é emergencial 
a liberação de recursos pelo 
governo federal.

Aporte
O Ministério da Saúde aguarda 
reposta da equipe econômica 
sobre o pedido, feito dias atrás, de 
aporte R$ 5,2 bilhões destinados a 
enfrentar a covid-19 em 2021.

Colapso
O estado do Amazonas desativou 
85% dos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do SUS 
que haviam sido criados no ano 
passado. Em meio ao colapso 
no sistema de saúde no Estado, 
pacientes com covid-19 pedem 
na Justiça transferência para 
outros estados.

Afogados
Além do PSL e do Cidadania, o 
ex-presidente da Câmara Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) tem estreitado 
conversas com caciques do MDB. 
O partido vem de derrotas nas 
eleições municipais - elegeu ano 
passado 260 prefeitos a menos em 
comparação com 2016 -, além dos 
reveses no Senado e na Câmara. O 
movimento de Maia-MDB é visto 
como abraço de afogados.

Precedente
A ameaça do presidente nacional 
do DEM, ACM Neto (BA), de 
punir correligionários que 
desembarcarem da legenda com 
Maia tem precedente. À época 
da criação do PSD, em 2011, o 
DEM definhou com a migração 
de deputados, senadores e 
lideranças para o partido criado 
por Gilberto Kassab.

Pena
Aos recentes ataques de Maia, 
ACM Neto responde dizendo 
que não guarda rancor e que 
torce para o ex-presidente da 
Câmara reencontrar o equilíbrio 
e a serenidade: “Rodrigo Maia 
foi um presidente da Câmara 
importante para o Brasil e dá 
pena vê-lo deixar, de forma 

Leitos
Secretários de Saúde de todo o País pedem ao governo federal, em 
caráter de urgência, a habilitação de leitos de UTI para covid-19 e a 

garantia do financiamento para a contratação de recursos humanos. 
Em dezembro de 2020, dos 20.770 leitos então em uso, 12.003 se 

encontravam habilitados, ou seja, financiados pelo Ministério da Saúde. 
Porém, a expiração dos recursos extraordinários para o enfrentamento 

da pandemia, em dezembro de 2020, levou à queda do número de leitos 
para 7.717 em janeiro de 2021 e para apenas 3.187 neste mês.

tão lamentável, a posição de 
liderança que exerceu”.

Churrasco
O deputado federal Elias Vaz 
(PSB-GO) finaliza representação 
que será apresentada ao Ministério 
Público Federal para pedir a 
apuração de pregões de compra 
de cerveja, picanha e carvão 
vegetal para as Forças Armadas. O 
parlamentar descobriu o cardápio 
do churrasco no Painel de Preços 
do Ministério da Economia.

Indícios
Considerando Exército e 
Marinha, os pregões já 
homologados somam 80.016 
latas e garrafas de cerveja. “Além 
do vasto cardápio, a qualidade 
do produto exigido e os valores 
também chamam a atenção. Já 
estamos investigando indícios 
sérios de superfaturamento”, 
afirma o deputado.

Fatura
Passada a disputa que elegeu 
Arthur Lira (PP-AL), deputados 
agora cobram do Planalto os 
cargos prometidos pela fidelidade 
ao governo na votação. Além do 
comando de ministérios, o sedento 
Centrão quer avançar em postos 
ocupados por militares - mais de 2 
mil atualmente.

Cueca
Flagrado com dinheiro na cueca, 
o senador licenciado e ex-vice-
líder do Governo Chico Rodrigues 
(DEM-RR) custou aos cofres 
públicos mais de R$ 340 mil em 
2020. Os gastos, de acordo com 
o Portal da Transparência do 
Senado, são referentes, entre 
outros, a aluguel de imóveis 
e a divulgação da atividade 
parlamentar.

Cesta
O preço da cesta básica subiu 
em 13 capitais, de dezembro de 
2020 a janeiro de 2021, de acordo 
com o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 
Os maiores aumentos foram 
registrados em Florianópolis, 
com 5,82%, Belo Horizonte, com 
4,17%, e Vitória, com 4,05%.
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Dengue soma 59 casos e infestação 
do mosquito transmissor é alta

O informe técnico 28 da 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa), divulga-
do ontem (segunda-feira, 8), 
com dados acumulados do 
início do atual ano epide-
miológico até 6 de fevereiro 
último, detalha a situação 
da dengue em Umuarama. 
Desde o final de julho de 
2020 até a última semana, 
a cidade registrou 625 no-
tificações de suspeita de 
dengue, das quais 536 fo-
ram descartadas, 59 casos 
foram confirmados (sendo 
dois importados e os de-
mais autóctones) e 24 se-
guem em investigação.

As confirmações ocorre-
ram por exames laboratoriais 
(56) e critérios clínico-epide-
miológicos (duas). Em percen-
tuais, do total de notificações 
registradas até o momento, 
9% deram positivo, 86% não 
se confirmaram e 4% estão 
em investigação. Seis casos 
suspeitos (cerca de 1%) são in-
conclusivos. Houve um caso de 
dengue com sinais de alarme e 
nenhum com maior gravidade.

ONDE O MOSQUITO ESTÁ!
As regiões de 19 Unida-

des Básicas de Saúde (UBS) 
contam com casos positivos 
de dengue. A maior incidência 
é registrada na UBS Panora-
ma (oito casos confirmados), 
seguida pela UBS Guarani/
Anchieta (seis) e pela UBS 26 

Liraa aponta 
aumento 

na infestação
do Aedes
O primeiro Levanta-

mento de Índice Rápido 
do Aedes aegypti (Li-

raa) de 2021 apontou 
aumento na infestação 
do mosquito, também 
responsável pelo zica 
vírus e pela febre chi-

kungunya. Foram encon-
tradas larvas em 2,5% 
dos imóveis visitados 

(em média) no início de 
janeiro, mas no Jardim 
São Cristóvão a infesta-
ção superava 13% dos 
imóveis. Altos índices 
também despontaram 
na região da Escola 

Municipal Malba Tahan 
(12%), Alto São Francis-
co (11,1%), Jardim In-
dependência (10,3%) e 
Jardim Arco-Íris (9,3%) 
e 23 localidades apre-
sentaram índice entre 

1,6% e 8%.
As unidades de 

saúde com maiores 
índices de infestação 
pelo mosquito na épo-
ca eram as UBSs São 
Cristóvão (7,8%) e Lis-
boa (6,6%). Outras 13 
UBSs tiveram índice 

entre 1% e 5,6% e em 
três não houve número 
significativo de focos 
do Aedes aegypti. O 
prefeito Celso Pozzo-
bom também pediu 

atenção da população.
“A Prefeitura está 

atenta ao lixo descar-
tado pela população 
de forma irregular, 

que também acumula 
água. Precisamos que 
cada um faça sua par-
te, cuide do seu quin-
tal e não jogue lixo 
em qualquer lugar. 
Não podemos des-

cuidar com a saúde, 
ainda mais quando 

ainda travamos uma 
dura batalha contra a 
pandemia de corona-

vírus, que está lo-
tando nossos hospi-

tais”, completou.

Cresol inicia atendimentos a cooperados em Umuarama
A unidade faz parte da 

Cresol Costa Oeste que conta 
com sete agências no Oes-
te do Paraná, em constante 
crescimento pela região, ini-
ciou seus atendimentos tam-
bém no Noroeste do Paraná.

Com sete agências de 
relacionamento localizadas 
em São Miguel do Iguaçu, 
Matelândia, Missal, Foz do 
Iguaçu, Itaipulândia, Ser-
ranópolis do Iguaçu e Me-
dianeira, onde também há 
um Centro Administrativo, a 
Cresol Costa Oeste passou 
a atender os cooperados 
em Umuarama.

“Nós temos um planeja-
mento bastante audacioso, 
teremos aqui em Umuara-
ma a nossa primeira gran-

Números podem aumentar
Os dados estão sujeitos a alterações, pois casos suspeitos 

são investigados diariamente através de laudos laboratoriais, 
sintomas relatados pelo paciente e por laudos médicos, além 
de duplicidades que eventualmente são excluídas do sistema 
e de novas informações que podem alterar o resultado final.

“O mais importante é a população saber que a dengue 
está aí. Muitos bairros têm alta infestação do mosquito. 
Nossas equipes estão nas ruas, visitando, orientando e 

combatendo o mosquito, mas cada morador precisa cuidar 
do seu quintal”, alerta a secretária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini. “Elimine qualquer recipiente que possa 

acumular água, limpe as calhas, troque a água dos animais, 
coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas, enfim, 

tome todos os cuidados possíveis. Com infestação de mos-
quito, um caso de dengue pode se espalhar rapidamente 

por todo o bairro”, reforçou a secretário.

de Junho e Posto de Saúde 
Central (cinco em cada).

A UBS de Serra dos Dou-
rados aparece em seguida 
com quatro casos. Sete 
UBSs registraram três ca-
sos, três unidades anotaram 
dois positivos e quatro tive-
ram apenas um caso até a 
última semana. A situação é 
considerada de alerta (códi-
go amarelo) na UBS Jardim 
Panorama e nas demais a 
avaliação é baixa incidência 
(cor verde). Apenas na UBS 
Cidade Alta ainda não houve 
registro da doença.

de agência e estamos traba-
lhando no nosso projeto de 
expansão de abrir todo ano 
uma ou duas agências nos 
20 municípios que nos com-
petem”, salienta o presiden-
te, Adenilson Zanelatto.

Para a gerente da agência 
de Umuarama, Silvia Ortiz, o 
diferencial da Cresol é o rela-
cionamento e isso tem contri-
buído e muito com a expan-
são da cooperativa na Região. 
“Nós vamos na contramão das 
instituições bancárias, enquan-
to os bancos estão fechando 
as portas, nós estamos abrin-
do agências”, pontua.

O escritório provisório fica 
entre as Ruas Ministro Oli-
veira Salazar e Aricanduva, 
no Centro de Umuarama.

ALEX Souza Ferreira, diretor superintendente e Silvia Ortiz, gerente da agência de Umua-
rama, ladeando o presidente da Cresol, Adenilson Zanelatto

ALEX MIRANDA

SEGUNDO a secretaria, a maior incidência foi registrada na UBS do Jardim Panorama, onde oito casos foram confirmados

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Escavação no Arco Iris busca
por corpos de casal desparecido

Buscas aos corpos de 
casal desaparecido de 
Goioerê foram realizadas 
em Umuarama, nos fundos 
do quintal de uma residên-
cia situada no Jardim Arco 
Iris, na manhã de ontem 
(segunda-feira, 8).

A informação anônima 
que chegou à Polícia Mili-
tar, dava conta que os 
autores do assassinato 
teriam enterrado os corpos 
naquele endereço.

Kawane Cleve Machado 
e o companheiro Rubinho 
Biguet i  desapareceram 
no início de agosto do 
ano passado em Goioerê, 
município em que viviam. 
Os corpos até ontem não 
haviam sido localizados, 
mas a pol íc ia daquela 
cidade desvendou o crime 
e chegou a prender nove 
pessoas. Destas, apenas 
três permanecem recolhi-
das. Uma delas é Suziane 
dos Santos, que teria sido 
a mentora do assassinato 
do casal. Os executores, 

Ex-pastor é fuzilado
em plena tarde em Iporã

A Polícia Civil de Iporã já 
iniciou as investigações para 
tentar identificar os autores 
de um assassinato registrado 
no início da tarde de ontem 
(segunda-feira, 8). Márcio 
André Avanci, de 36 anos, era 
morador de Francisco Alves e 
foi morto próximo ao Parque 
de Exposições de Iporã com 
diversos tiros de fuzil, arma 
de grosso calibre.

Segundo a polícia, Márcio 
era ex-pastor e dias atrás seu 
veículo, uma caminhoneta 
Hilux, foi alvejado por dispa-
ros de arma de fogo.

Em princípio, não foram 
localizadas testemunhas 
que pudessem dar esclare-
cimentos a respeito da exe-
cução. Pessoas que estavam 
naquela região, apenas infor-
maram que ouviram vários 
disparos. No local foram 
encontrados 17 car tuchos 
deflagrados de fuzil.

De acordo com a Polícia 
Civil, os investigadores vão 
averiguar as imagens de 
câmeras de monitoramento 

Uma motorista embriagada foi detida pela Polícia Militar de Altônia 
na noite de domingo (7), depois que se envolveu em um acidente 
em frente ao Destacamento da PM, na rua Olva Bilac, área central da 
cidade. Ela conduzia um veículo Gol, quando perdeu o controle e coli-
diu contra uma viatura da Guarda Municipal que estava estacionada. O 
acidente foi registrado por volta das 22h e a mulher de 25 anos, foi 
presa. Sem ferimentos ela foi submetida ao teste do etilômetro, sendo 
constatado 1,02 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar). 
Diante do resultado, a mulher embriagada foi encaminhada a Delegacia 
de Polícia, onde foi autuada em flagrante.

segundo a polícia, seriam 
Alessandro Benati de Souza, 
chamado no meio policial como 
‘Mohamed’ e Mauro José Caval-
cante Sobrinho, o ‘Ceará’.

A dupla foi presa em duas 
casas vizinhas, no Jardim 
Arco Íris, em Umuarama.

A atual moradora da 
casa em que Mohamed foi 
localizado, revelou aos vizi-
nhos que estava com pres-
sentimento de estar sendo 
vigiada o tempo todo e dizia 
disse ainda que ouvia sons 
estranhos que pareciam não 
ser de pessoas que esta-
vam pela casa.

Suspeitando que os 
corpos do casal poderiam 
estar enterrados ali, vizi-
nhos acionaram a polícia 
anonimamente.

As peças do crime, leva-
ram os policiais a iniciaram 
as buscas e até uma mini 
pá carregadeira da Prefei-
tura Municipal foi solicitada. 
Com a máquina, foi possí-
vel fazer uma varredura em 
toda a área do quintal onde 

não havia calçada e numa 
profundidade de mais de um 
metro e meio.

Somente duas peças de 
roupas (uma bermuda mas-
culina e uma cueca) foram 
encontradas. Familiares da 

mulher desaparecida viram 
as peças, mas não reconhe-
ceram como sendo do casal.

Segundo os investigado-
res, os presos não confessa-
ram onde teriam desovado os 
corpos do casal e continuam 

instaladas nas imediações de 
onde aconteceu a execução, 
a fim de conseguir imagens 
que possam levar à identifi-
cação da autoria.

O corpo do ex-pastor 
foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal ( IML) de 
Umuarama, onde será feito 
o exame de necropsia e, 
posteriormente, liberado 
para a família. 

negando o envolvimento 
no crime, por isso, apesar 
de não terem localizado 
nenhum indício do paradeiro 
dos corpos nesta última 
busca, a polícia não deu por 
encerrada a procura.

OS corpos não foram encontrados no quintal. Mas estavam enterradas uma bermuda e uma cueca, que foram levados à família das 
vítimas para reconhecimento

ALEX MIRANDA

CORPO da vítima ficou estendido na calçada depois de alvejado com disparos de fuzil

DIVULGAÇÃO
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SENAR-PR tem
novos cursos EaD

A educação paranaense sofreu muito nesses tempos 
de pandemia. Sem a possibilidade de estarem presentes 
nas salas de aula, alunos e professores se viram obrigados 
a reinventar suas rotinas de aprendizado. Também o 
Concurso Agrinho, que tradicionalmente acompanhava as 
atividades escolares ao longo do ano, teve de passar por 
mudanças para encarar esta nova realidade. A grande festa 
da educação que marcava a premiação do concurso não 
pôde ocorrer com a grandeza que lhe era característica 
nos outros anos, mas nem por isso o programa deixou de 
envolver milhares de professores e alunos em todo Estado.

Neste ano difícil, a expertise do SENAR-PR na área de 
Educação a Distância (EaD), que já vinha sendo trabalhada 
muito antes da pandemia, ganhou novo relevo. Agora, no 
início de 2021, seis novos títulos EaD passam a fazer parte 
do catálogo de cursos da instituição. Estes novos materiais 
são destinados aos professores paranaenses, dentre eles, 
está o “Geração Móvel 2.0 - o poder do digital na criação 
de cenários sustentáveis de inovação pedagógica”, que irá 
trabalhar o uso de celulares no processo de aprendizado, 
ferramentas centrais na comunicação desta geração.

Além destes, outros 11 cursos EaD do Agrinho voltados 
à formação de professores foram atualizados, totalizando 
17 títulos cheios de novidades para os docentes do Paraná! 
Ah, um detalhe, os cursos do SENAR-PR são gratuitos!

sistemafaep.org.br

A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu mais um 
lote de vacinas distribuídas 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), no início da 
tarde desta segunda-feira, 8. 
De acordo com a diretora da 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa), Maristela 
de Azevedo Ribeiro, este é o 
quar to lote de vacinas para 
o enfrentamento da Covid-
19 que chega à Capital da 
amizade. A entrega ocorreu 
na farmácia da 12ª Regio-
nal de Saúde, ao lado do 
Hospital Uopeccan.

“Essas doses são da 
vacina Coronavac (do Insti-
tuto Butantan/ Laboratório 
Sinovac) e chegam exclusiva-
mente para idosos acima dos 
90 anos de idade. A vacina-
ção será realizada prioritaria-
mente no domicílio do idoso, 
conforme os cadastros das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS)”, explicou Maristela.

A secretária de Saúde do 
município, Cecília Cividini, 

Chegam à Umuarama vacinas para
imunizar idosos acima de 90 anos

População ajuda Corpo de Bombeiros a
conter incêndio no Parque das Nações

O Corpo de Bombeiros 
de Umuarama foi acionado 
para combater um princípio 
de incêndio em uma residên-
cia no parque das Nações 
(região localizada nas ime-
diações do Centro da Juven-
tude). A situação aconteceu 
por volta das 14h50 de 
ontem (segunda-feira, 8).

De acordo com o Cabo 
Celerino, do Corpo de Bom-
beiros, a equipe foi solicitada 

Saúde confirmou mais duas
mortes por covid na cidade

Dois documentos de óbito 
(DO) divulgados com atraso 
ontem (segunda-feira 8), con-
firmaram as mortes de duas 
umuaramenses em decorrên-
cia de complicações da covid-
19. As vítimas são mulheres 
de 62 e 87 anos que faleceram 
em janeiro deste ano, após 
internamentos nas cidades de 
Cianorte e Maringá. Agora são 
79 as vítimas do coronavírus 
em Umuarama, desde o início 
do acompanhamento feito pela 
Secretaria de Saúde.

e se deslocou imediatamente 
até o endereço repassado 
pelo solicitante. Quando a 
equipe se aproximou, foi 
recebida pelo morador.

O incêndio começou pelo 
quarto e as chamas se espa-
lharam pelos cômodos da 
casa. A princípio o incêndio 
atingiu o forro e um armário. 
A chamas foram controladas 
por populares, antes mesmo 
da chegada do Corpo de 

Bombei ros .  Quando a 
equipe teve acesso ao imó-
vel, a situação já estava 
controlada e sem risco.

No momento do incên-
dio havia duas pessoas no 
interior da casa, felizmente 
ninguém se feriu. Os bom-
beiros não conseguiram 
identificar as causas do 
incêndio e, depois de um 
rescaldo, apenas fizeram 
orientações ao morador.

Na mesma segunda-feira, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou mais 37 
casos da doença (19 mulhe-
res e 18 homens), que ele-
vam para 6.967 o total de 
pessoas que tiveram diagnós-
tico positivo para covid-19.

Destes, 4.333 conse-
guiram se recuperar, 2.544 
permanecem em isolamento 
domiciliar e 27 hospitaliza-
dos – 14 deles em unidades 
de terapia intensiva e 134 em 
leitos de enfermaria. Há ainda 

2.006 pessoas com suspeita 
de infecção pelo coronavírus, 
três delas internadas e as 
demais em isolamento.

Dos 20 leitos de UTI creden-
ciados para Umuarama e região, 
19 estavam ocupados nesta 
segunda (95%) e das 30 enfer-
marias, havia pacientes em 
25 (83,3%). Desde o início da 
pandemia, somam 18.353 as 
notificações de síndromes gri-
pais – desse total 9.380 foram 
descartadas para coronavírus e 
6.967 foram positivadas.

acrescentou que idosos desta 
faixa etária que procurarem as 
unidades de saúde precisarão 
agendar a vacina. “Desta vez 
recebemos frascos com 10 
doses cada, que precisam ser 
todas aplicadas num intervalo 
máximo de quatro horas. Por 
isso precisamos do agenda-
mento, para otimizar as doses. 
Optamos por fazer a vacinação 
nos domicílios seguindo um 
roteiro pré-definido para garan-
tir que todas as doses sejam 
aproveitadas”, explicou.

Equipes de vacinação da 
secretaria agendaram uma 
reunião para a tarde desta 
segunda, a fim de afinar a 
estratégia de aplicação de 
forma a imunizar o público-
-alvo no período mais cur to. 
“Estamos tomando todos os 
cuidados para que o apro-
veitamento das vacinas 
continue 100%, seguindo 
os critér ios estabeleci -
dos pelo Plano Nacional 
de Vacinação, pelo plano 
estadual e determinações 

da Secretaria de Estado da 
Saúde, com toda a transpa-
rência e a máxima eficiên-
cia. A vacina é um aliado 
impor tante para combater-
mos essa pandemia, que 
já atingiu tantas famílias 
e levou tantos entes que-
ridos”, completou Cecília.

EQUIPES de vacinação se reuniram ontem para afinar a estratégia de aplicação de forma 
a imunizar o público-alvo no período mais curto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



9Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021  LOCAL

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

Estão abertas as inscrições, para 
a turma de 2021, da especialização 
em Dermoestética da Universidade 
Paranaense-Unipar, Unidade de 
Umuarama, para profissionais 
diplomados em Tecnologia em 
Estética e Cosmética e áreas afins. 

O curso tem como objetivo 
especializar profissionais, por meio 
do aprimoramento e aquisição de 
novos conceitos, em procedimentos 
estéticos inovadores e ampliar 
conhecimentos para atender as 
práticas integrativas. Visa possibilitar 
a utilização de técnicas de natureza 
estética e dos recursos terapêuticos 
para prevenção e tratamento das 
disfunções estéticas.

Com um corpo docente formado 
por doutores, mestres e especialistas, 
a pós-graduação terá carga horária 
de 360 horas, com aulas em regime 
mensal, às sextas-feiras à noite e aos 
sábados [ de manhã e à tarde].

As aulas começarão em abril e as 
inscrições devem ser feitas pelo site 

https://pos.unipar.br/especializacao/
dermoesteticaumu2020/umuarama 
até o dia 31 de março.

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 vale 
para pagamentos efetuados até 
o vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 alunos.

As aulas começarão em abril e as inscrições devem ser 
feitas até o dia 31 de março

Abertas as inscrições para a pós-graduação 
em Dermoestética

Smel discute parcerias com Central 
Única das Favelas para o Sonho Meu

A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel) rece-
beu representantes da Cen-
tral Única das Favelas (Cufa) 
para uma visita às futuras 
instalações do Centro de 
Integração ao Espor te (CIE) 
do Conjunto Habitacional 
Sonho Meu, em fase final 
de construção. A reunião 
aconteceu na última quar-
ta-feira, 3, estivemos lá 
no Centro de Iniciação ao 
Espor te no Sonho Meu.

O encontro foi conduzido 
pelo secretário de Espor te 
e Lazer, Jeferson Ferreira, e 
contou com as presenças do 
vereador Ednei do Esporte, 
do psicólogo da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná 
em Umuarama, Clodoaldo 
Por to Filho, da advogada e 
integrante da comunidade 
do Sonho Meu, Lohany Tei-
xeira, do coordenador da 
Cufa-PR, Wanderley Mafra, 
e dos colaboradores da enti-
dade em Umuarama, Brenda 
Luíza Carraro de Melo e 
Anderson Cezar Novais.

O grupo acompanhou 
a construção do centro 

Estrutura
A construção do Centro de Integração ao Esporte 

iniciou há mais de cinco anos (em 2015), mas enfrentou 
problemas e acabou sendo abandonada pela empresa 
responsável. A retomada aconteceu em julho de 2020, 
graças a um amplo trabalho de regularização realizado 
pela equipe do prefeito Celso Pozzobom, que resultou em 
nova licitação e a contratação de outra empresa.

Para a conclusão do projeto estão sendo investidos mais 
R$ 1.538.840,66, além da parte paga à antiga empreiteira 
por serviços executados (R$ 2.128.288,93). Os recursos 
inicialmente foram liberados pelo Ministério do Esporte 
do governo federal. “Agora estamos na fase de pintura do 
ginásio coberto, colocação de piso, drenagem pluvial, esgoto e a quadra poliesportiva aberta, ao lado do ginásio, já 
pronta”, informou o secretário de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima.

Os recursos agora são liberados pelo Ministério da Cidadania. Resta finalizar a colocação de esquadrias (portas 
e janelas), revestimento cerâmico, pintura interna e externa, piso sintético flexível na quadra coberta, paisagismo, 
instalações elétricas e sanitárias, assentos nas arquibancadas, instalação de academia com esteiras e equipamen-
tos para atividades físicas no mezanino, que terá escadas e elevador para acesso de cadeirantes.

Fila Única divulga edital da 2ª
classificação nesta terça-feira

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Umuarama 
iniciou o segundo processo 
de classificação e convoca-
ção do Programa Fila Única 
para o período letivo 2021, 
destinado às crianças ins-
critas no sistema que plei-
teiam vagas na Educação 
Infantil do município.

Hoje (terça-feira, 9), será 

publicado o Edital de Classi-
ficação a ser disponibilizado 
nas unidades educacionais, no 
site umuarama.pr.gov.br e nas 
redes sociais da Prefeitura.

Os pais ou responsáveis 
pelas crianças inscritas no 
sistema devem ficar atentos 
também ao Edital de Convo-
cação, que será divulgado 
posteriormente nos mesmos 

canais de comunicação, e 
ao período para atendimen-
tos presenciais e validação 
dos documentos compro-
batórios, que também será 
informado em breve.

Os atendimentos serão 
realizados diretamente na uni-
dade escolar onde a vaga foi 
contemplada, conforme crono-
grama estabelecido em edital.

espor tivo e conheceu a 
estrutura que será disponibi-
lizada nos próximos meses 
e os projetos da Smel para 
atender à comunidade do 
Sonho Meu. “Também dis-
cutimos possíveis ações e 
projetos espor tivos, cultu-
rais e sociais a serem rea-
lizados em parceria para 
atender aos moradores. 
Temos diversas iniciativas 
de esporte e lazer e a Cufa 
pode participar com os pro-
jetos sociais, elevando o 
leque de serviços oferecidos 
gratuitamente, contribuindo 
para o desenvolvimento da 
população”, definiu o secre-
tário Jefinho, sugerindo ofici-
nas esportivas e culturais, de 
dança e música, entre outras.

A comunidade também 
teve espaço para expor a 
realidade local, suas carên-
cias e aspirações durante 
a reunião. “Uma das ações 
da central das favelas é dar 
voz à população. O verea-
dor também atua como 
porta-voz e o poder público 
está atento para atender 
na medida do possível e 

promover o desenvolvimento 
através de ações e da parti-
cipação popular. A parceria 
que pretendemos firmar é 
nesta direção, ouvir a comu-
nidade para oferecer o que 
ela necessita”, completou 
o secretário municipal de 
Esporte e Lazer.

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O grupo acompanhou a construção do centro esportivo e conheceu onde serão desenvolvidos os projetos da Smel para atender à 
comunidade do Sonho Meu
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PROJUDI - Processo: 0004221-54.2012.8.16.0173 - Ref. mov. 261.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0013535-53.2014.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 9.184,83
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): RENAN BRAZ DE CARVALHO

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

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

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

presente  o(a) requerido(a)  , atualmenteCITA Renan Braz de Carvalho, inscrito(a) no CPF nº 352.306.378-70
em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os
autos de  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0013535-53.2014.8.16.0173 - Projudi Associação

 e requerido(a) , nos termos da inicial a seguirParanaense de Ensino e Cultura Renan Braz de Carvalho
transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 9.184,83, em data

de 16/10/2014, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.

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

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

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

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

Umuarama, 10 de outubro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
s:

//p
ro

ju
di

.tj
pr

.ju
s.

br
/p

ro
ju

di
/ -

 Id
en

tif
ic

ad
or

: P
JZ

D
U

 M
M

A
6A

 J
H

9V
9 

K
C

A
U

R

PROJUDI - Processo: 0013535-53.2014.8.16.0173 - Ref. mov. 258.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
13/10/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

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  

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
J. R. DA SILVA CONFECÇÃO 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.177.317/0001-51, esta-
belecido na Rua Marumbi, 
4311 Zona VII, CEP 87.503-
630, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal 
nº 27949/2009. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      



11Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021  VARIEDADES

Palavras cruzadas

Este será um ótimo dia para você iniciar as 
mudanças que está planejando fazer já há bas-
tante tempo. É um bom dia também para dar 
uma repaginada no visual e vai atrair quem 
quiser com seu charme. Sucesso garantido 
nas paqueras e no romance. 

Cumpra sua jornada no trabalho sem abrir 
mão dos períodos de alimentação e des-
canso. Cuide da sua saúde. No amor, atração 
por alguém conhecido ou do trabalho pode 
ficar mais forte e difícil de resistir. Se ambos 
são livres, por que não? 

A fase é especialmente favorável para quem 
lida com público mais jovem, jogos ou 
recreação. Seu charme continua em evidên-
cia e você pode atrair admiradores até sem 
querer. Sucesso garantido nas paqueras,com 
boa chance de iniciar um namoro.

Sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha, 
só não aposte alto demais. Na paquera a 
paixão está no ar e pode pegar você de jeito! 
Se você já vive um romance estável, é um 
bom dia para declarar seu amor e caprichar 
no jogo da sedução.

É melhor não confiar demais nas pessoas. Se 
precisar desabafar com alguém, prefira con-
versar com alguém da família. Na paquera, 
pode se encantar com alguém misterioso 
ou que esconde alguém segredo ou pode se 
envolver às escondidas com alguém, avalie.

Trabalhar em equipe tornará seu dia muito 
produtivo, por isso, alie-se aos colegas 
para cumprir as tarefas e alcançar as 
metas em comum. Pode contar com o 
apoio dos amigos para o que precisar. 
Para quem é comprometido (a), fortaleça 
a cumplicidade e a sintonia. 

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 hoje se sentem atraídos por acontecimentos emocionantes. São 
espontâneos e precisam aprender a conter-se quando necessário. São solidários: 
aqueles a quem se recorre para elevar o moral dos mais problemáticos, porque 
tem bom discernimento e sabem também como reverter situações potencialmente 
negativas em vantagem própria.

Horóscopo nascido em 9 de fevereiro

A fase é promissora para quem busca 
emprego e tem entrevistas agendadas. Nos 
assuntos do coração, é importante inten-
sificar os contatos: mande mensagens, 
telefone, faça uma videochamada, mas não 
deixe a paquera esfriar.

Você pode contar com os colegas e amigos 
para colocar em prática seus planos e ideais. 
Tudo indica que você vai liderar os colegas, 
mas faça isso sem exagerar no autoritarismo. 
O romance está no ar e você pode assumir 
um namoro com alguém da turma, da escola 
ou da igreja. 

Vai mostrar muito interesse em aprender e 
pode se entusiasmar com cursos de qualifi-
cação profissional ou de idiomas, por exem-
plo.  No amor, clima de romance com alguém 
de outra cidade ou que compartilha a mesma 
religião ou filosofia que você segue. 

Você fará tudo que puder para mostrar o seu 
potencial no emprego, não medirá esforços 
para cumprir suas metas, alcançar seus obje-
tivos e conquistar o reconhecimento dos che-
fes. Na paquera, você pode se envolver com 
pessoa influente e bem-sucedida. 

Pode colocar em prática um projeto que 
tem em mente há algum tempo, mas que 
ainda não teve oportunidade de realizar. 
Pode se envolver com alguém apresentado 
pela família ou ceder à tentação de voltar 
com um ex-amor.

Sinal verde para começar um novo negócio 
ou assumir um novo emprego. No amor, seu 
coração vai pedir segurança e dificilmente 
você vai se realizar com lances passageiros 
e sem compromisso. Na vida a dois pegue 
leve com cobranças. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Saiba como é a sogra de cada signo e conquiste a confiança dela
Você pode contar com a ajuda da astrolo-

gia para lidar melhor com a mãe do seu amor. 
Confira o perfil da sogra de cada signo para 
facilitar a confiança e melhorar a relação com ela.

Áries - Gosta de sinceridade, então, 
nada de fingir ou mentir. Ela sempre gosta 
de falar tudo o que pensa, e às vezes pode 
parecer que ela está se intrometendo no seu 
relacionamento.

Touro- É uma mãe zelosa, por isso está 
sempre muito atenta em como você trata o 
filho dela. Diga que quer trabalhar muito para 
garantir um futuro melhor.

Gêmeos - É fã de uma boa conversa. 
Experimente bater um papo bem animado 
sobre qualquer assunto. Seja sincera e 

conquiste a confiança dela. 
 
Câncer- Não queira competir com a sogra 

canceriana, pois ela é ciumenta é muito pro-
tetora: mostre que ela sempre será impor-
tante na vida do seu parceiro. Cuide do filho 
dela com carinho e vai deixá-la satisfeita.

Leão- Respeito e um elogio ou outro 
de vez em quando são importantes para 
conquistar a sogra leonina. Também não 
queira impor a sua vontade, ela odeia ser 
contrariada.

Virgem- Mostre que é caprichosa e dis-
ciplinada, pois ela valoriza organização e, 
ainda por cima, é bastante perfeccionista. 
Carinho e educação também conquistam a 
sogra virginiana. 

Libra- Se discutir ou brigar com o seu gato 
na frente da sogra libriana, com certeza, você 
perderá pontos. Ela gosta de harmonia e tran-
quilidade, então para agradá-la é só mostrar 
que você e seu companheiro se dão bem.

Escorpião - Como ela é ciumenta, não 
tente provar que seu amor prefere você a 
ela. Além disso, é desconfiada, então tenha 
paciência! Mas, basta ela perceber que seu 
filho está realmente feliz com você para ela 
também te tratar com carinho.

Sagitário- Essa é a sogra que toda mulher 
sonha! Como preza a liberdade, a sagitariana 
não é de ficar interferindo no seu relaciona-
mento com o filho dela. Ela é bem tranquila 
e fácil de conviver.

Capricórnio- capricorniana gosta de 
regras, procure sempre que possível, respei-
tar esses limites. Para agradá-la, mostre que 
é responsável. Saiba ouvir mais e falar menos. 
Não é bom bater de frente com ela.

Aquário- Costuma ser liberal, então, nunca 
se mostre ciumenta ou controladora perto dela. 
Mostre que você confia no filho dela e que sabe 
respeitar os limites individuais de cada um. Ela 
também adora passar horas conversando.

Peixes – É possessiva, por isso é difícil 
para ela entender que agora tem que dividir o 
filho com mais uma mulher. Mostre que você 
não quer tomar o lugar dela e logo estará te 
tratando como filha também. Ela é sensível e 
pode chorar fácil. 
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Nem tudo que se enfrenta pode ser 
modificado, mas nada pode ser mo-
dificado até que seja enfrentado.

(James Baldwin)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Luciana Valias, Fabiana Baggio, Giu-
liana Botelho Lourenço Pelisson, Kenny Julian Gonçalves, Marta Luiza Fernandes Frederico, Sandra Regina Padilha 
de Valderrama, Claudinéia  Silva Vequiato , Frederico Rodrigues Toninato e Eliane Splitter. Da coluna: felicidades.

SANTO
Nesta terça-feira, dia  9 de feve-
reiro de 2021, às 15h, no Centro 
Diocesano de Formação, será re-
alizada uma coletiva de imprensa 
sobre o processo de Canonização 
do Padre José Carlos Parra Pires, 

da Diocese de Umuarama, que será 
aberto oficialmente na Catedral de 
Umuarama, no mesmo dia, às 18h.
Agradeço a gentileza do convite. 

WEBINAR
A  semana do Rotary em Ação 
/ Rotary Day começa dia 22 de 
fevereiro  com abertura discor-
rendo sobre a campanha “Doe 

Plasma, Salve Vidas”  com o Go-
vernador do Distrito 4630  Joel 
Severino Chaves,-, e na sequên-
cia ( dia (23) começa a agenda 
dos palestrantes oficiais. Um 

evento inédito e com participa-
ção dos Rotarys de Umuarama. 

Chevrolet Cruze 
é TOP!

Novidades na Chevrolet para a linha Cruze. Nesta configuração, o sedã inova ao trazer rodas, 
grade e parachoque mais esportivos, além de um pacote de equipamentos realmente surpre-
endente para a categoria. O novo produto ficará posicionado entre as versões LT e Premier 
na gama, exatamente na faixa de preço mais buscada pelos clientes deste segmento. Além 

do estilo frontal diferenciado, o Novo Cruze LTZ caracteriza-se pelas rodas aro 17 
com acabamento especial, pelas lanternas com LED, pelo interior premium em tom 
escurecido, pela câmera de ré de alta definição e pela nova geração do Chevrolet 
MyLink com sistema de Wi-Fi nativo. O motor turbo de alto desempenho, a trans-

missão automática de seis marchas e o OnStar também estão presentes.

“As mudanças têm como intuito gerar maior diferenciação entre as três versões do 
Cruze, reforçando a identidade de cada uma delas para atender as preferências dos 
diferentes perfis de consumidores. Com isso, passamos a ofertar o Cruze LT para 
quem busca um veículo premium com características mais tradicionais, o Cruze 

LTZ para quem busca um de apelo mais esportivo e o Cruze Premier como sinôni-
mo de máxima sofisticação e requinte, nas duas opções de carroceria”.

UVEL, O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO!
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