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União dos municípios foi a
bandeira levantada na Amerios

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA REUNIU PREFEITOS DA REGIÃO

Nos discursos do ex-presidente da Amerios, do eleito ontem e de prefeitos da região, a palavra de ordem foi a união 
entre os prefeitos dos 32 municípios na busca pelo desenvolvimento em conjunto. O presidente Marcos Alex, prefeito 
de Icaraíma, disse que vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido nas gestões anteriores. l 3

Chapa única
na AMP tem 
as bênçãos

de Ratinho Jr
l 4

Edina Alves
integra a equipe
de árbitros da

final do Mundial
l 10

Pontapé

Ciuenp fez a 1ª
reunião com
Pozzobom

na presidência  
l 7

 Mais escavações foram feitas no quintal de uma 
casa onde um dos acusados do assassinato do casal 
Kawane Cleve e Rubens Biguetti foi capturado pela 

polícia. Uma retroescavadeira foi contratada por 
familiares dos desaparecidos, mas, pela segunda vez 

em uma semana, nada foi encontrado.  

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

 Os boletos do IPTU 
serão distribuídos 
pelos Correios. 
O pagamento 
começa em 15 de 
março, tanto para 
quem optar pelo 
parcelamento quanto 
para pagamento à 
vista, com desconto 
de 6%.   

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Novas buscas
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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 0,25 0,25 4,56
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

9/1 a 9/2 0,5000 0,1159 0,0000
10/1 a 10/2 0,5000 0,1159 0,0000
11/1 a 11/2 0,5000 0,1159 0,0000
12/1 a 12/2 0,5000 0,1159 0,0000
13/1 a 13/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,94% 27,80 
Vale ON +0,48% 94,70 
Bradesco PN -1,10% 25,17 
Cogna ON -4,07% 4,24 
Viavarejo ON -3,88% 14,35 
Magazine Luiza ON -3,58% 25,30

IBOVESPA: -0,87% 118.435 pontos

Iene 104,67
Libra est. 0,72
Euro 0,82
Peso arg. 88,36

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,3700 5,3710 -1,9%

PTAX  (BC) -0,4% 5,4018 5,4024 -1,3%

PARALELO -0,2% 5,1400 5,6300 -2,1%

TURISMO -0,2% 5,1400 5,6100 -2,1%

EURO -0,1% 6,5518 6,5547 -1,5%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 1.720,00 1.739,03 1,11 1,11 8,61
Norte 1.765,20 1.819,91 2,94 2,94 14,15
Oeste 1.758,75 1.782,32 1,34 1,34 10,63

DÓLAR 10/02

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,48
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.252,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.354,00 -47,75 -1,5%
FARELO mar/21 422,30 -16,40 -3,9%
MILHO mar/21 534,50 -21,75 7,7%
TRIGO mar/21 635,50 -14,00 -0,5%

SOJA 157,44 0,1% 5,1% 157,00
MILHO 73,38 0,2% 1,5% 73,00
TRIGO 76,46 0,1% 8,8% 76,00
BOI GORDO 287,42 0,3% 9,6% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/02 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 10/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 -1,2% 3,8%
SOJA Paranaguá 165,00 -1,8% -1,2%
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

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
19/2 - 15h49

Minguante
5/03 - 22h32

Nova
11/02- 16h08

Cheia
27/2 - 05h19

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Deputado continua reforçando a
representatividade no Noroeste

Depois de Santa Mô-
nica, Douradina e Cidade 
Gaúcha, agora Mariluz (38 
quilômetros de Umuara-
ma), também oficializou o 
nome do deputado estadu-
al Delegado Fernando Mar-
tins (PSL) para representar 
o município na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
e no governo do Estado.

A confirmação aconte-
ceu na última terça-feira 
(9) durante reunião no ga-
binete do parlamentar na 
capital.  De acordo com o 
prefeito, Paulo Alves (PSL), 
o trabalho que tem sido fei-
to pelo parlamentar na As-
sembleia e o seu modo de 
pensamento foram determi-
nantes para a escolha.

“Essa parceria vai produ-
zir muitos frutos. Temos uma 
linha de pensamento muito 
semelhante, por isso que o 
indiquei como um dos depu-
tados que representa Mariluz, 
por sua idoneidade, por ser 
uma pessoa descente e do 
bem, que pensa em fazer a 
promoção do bem das pesso-
as e não legislar em benefício 
próprio”, afirmou o prefeito.

Segundo o deputado De-
legado Fernando, a luta em 
busca de melhorias para o 
município será constante. 
“Quero agradecê-lo por con-
firmar na minha pessoa e me 
indicar como representante 

do município junto ao governo 
do Estado. Vou tentar honrar 
o máximo possível essa con-
fiança que você e a população 

de Mariluz me deram e a va-
mos lutar pelas conquistas 
que Mariluz tanto merece”, 
pontuou o parlamentar.

Reunião Adepol
O deputado Fernando Martins, agora presidente da Comissão 

de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 
participou também de uma reunião com o vice-presidente da 

Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol), 
Gutemberg Ribeiro, na sede da Associação em Curitiba.

De acordo com o deputado, durante o encontro foram tratados 
assuntos importantes para a Polícia Civil do Estado. O parlamentar 
assumiu no último dia 1º de fevereiro e estará à frente dos traba-

lhos da Comissão nos próximos dois anos.
“Como presidente da Comissão de Segurança Pública me coloco 

mais uma vez à disposição da Associação. A proteção da população 
e melhorias nas condições de trabalho para os agentes de seguran-
ça pública são prioridades em meu mandato”, afirmou o deputado.

Ainda conforme o deputado, o trabalho será centrado na 
valorização das forças de segurança, além da viabilização de novas 

estruturas e o aparelhamento das equipes de trabalho. “Vamos 
buscar melhores condições de trabalho e a valorização dos agentes 

de segurança, além do aparelhamento das unidades”, encerra.

SEGUNDO Paulo Alves, o trabalho feito pelo parlamentar na Alep e o seu modo de pensa-
mento foram determinantes para a escolha

ASSESSORIA
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
19/02 - 15h49

CHEIA
27/2 - 05h19

Quinta 11/2/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
11/02- 06h08

Paranaguá
max 28
min 21

max 29
min 19

Cascavel
max 24
min 15

Foz do Iguaçu
max 27
min 17

max 28
min 18

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 12/2/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 13/2/2021

Loterias
concurso: 2343Megasena

01 02 03 04 06 09 13 14 
15 17 18 19 20 21 22

Lotofácil concurso:2155
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Dupla sena
1º sorteio
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Super Sete concurso: 054C O L U N A S
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concurso: 2151
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Lotomania

34.101
15.179
05.023
38.750
55.186

16 23 34 51 61 63 73
 INTERNACIONAL DE LIMEIRA

05 40 59 63 79

AGOSTO

03 08 11 17 19 21 26

concurso: 5489

04 31 42 45 49 56

Adultos, jovens e grávidas
A OMS recomendou o uso da vacina de Oxford para pessoas com mais de 65 anos, apesar de esse grupo 

etário ter tido uma presença pequena nos testes clínicos, o que não permitiu aferir ainda com precisão a 
eficácia para essa faixa. Mesmo assim, a organização defende que os perigos de pegar a doença para essa 
população mais velha são ainda maiores, com o risco de morte aumentando acentuadamente com a idade. 
A organização também recomendou o uso para pessoas com comorbidades.

“Estimativas de eficácia mais precisas para essa faixa etária são esperadas em breve, tanto dos estudos 
clínicos ainda em andamento quanto dos estudos de efetividade dos países que já estão usando essa vacina”, 
pontua a OMS. A organização ressalta que nos testes já feitos, as respostas imunológicas induzidas pela 
vacina em pessoas idosas estão bem documentadas e foram semelhantes à observada em outras faixas etárias. 

Por outro lado, a OMS não recomendou a vacina para menores de 18 anos (faixa para a qual não há evi-
dência), nem para mulheres grávidas. Mesmo lembrando que as grávidas correm maior risco se contraírem 
covid-19 do que mulheres não grávidas em idade fértil, a organização ressaltou que os dados são insuficientes 
para avaliar a eficácia da vacina ou os riscos associados à vacina na gravidez.

O guia recomenda que as grávidas tomem a vacina de Oxford somente se “o benefício da vacinação para a 
mulher grávida superar os riscos potenciais da vacina”. Seria o caso, por exemplo, de profissionais de saúde 
com alto risco de exposição ou com comorbidades que as coloquem em um grupo de alto risco para covid-19. 

Já para as lactantes, a OMS recomendou que elas sejam vacinadas se estiverem dentro do grupo reco-
mendado para ser vacinado, como trabalhadores de saúde. A OMS não recomenda que seja suspensa a 
amamentação após a vacinação.

 Bruxelas - A OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) divul-
gou nessa quarta-feira (10) uma 
análise interina da vacina con-
tra a covid-19 produzida pela 
Oxford com a AstraZeneca, e 
recomendou seu uso mesmo 
para países que tenham a pre-
sença de novas variantes do 
coronavírus Sars-CoV-2, mas 
sugeriu que cada nação faça sua 
própria análise de risco/benefí-
cio. A OMS também recomen-
dou o uso do imunizante para 
todos os adultos, inclusive pes-
soas acima de 65 anos.

A organização divulgou um 
guia interino de recomenda-
ções após análise feita pelo 
Grupo Consultivo Estratégico 
de Especialistas em Imunização 
da ONU (Sage - sigla em inglês), 
que se reuniu para revisar as evi-
dências sobre a vacina de Oxford - 
incluindo seu desempenho contra 
as variantes virais - e para conside-
rar o impacto do produto e ava-
liar a relação risco/benefício de 
uso em casos com dados limita-
dos, como nos idosos com mais 
de 65 anos, crianças e grávidas, 
entre outros grupos.

O Sage levou em conta a 
decisão tomada pela África do 

OMS recomenda uso da vacina de Oxford 
mesmo com novas variantes do coronavírus

Sul no último domingo (7) de 
suspender a uso do imunizante 
após constatar que ele teve 
uma eficácia muito baixa em 
proteger contra casos leves e 
moderados da doença em pes-
soas contaminadas com a nova 
variante que surgiu no país. 

A medida foi tomada após 
um estudo com poucos parti-
cipantes avaliar que a eficácia 
era de apenas 22% no país. 
Mas, justamente por se tratar 
de um teste com uma amos-
tra pequena, ele não mediu 
a eficácia em proteger contra 
casos mais graves, que pos-
sam levar a hospitalização ou 
morte. A OMS cita também que 
estudo anterior, desta vez com 
a nova variante que surgiu no 
Reino Unido, que conclui que a 
mesma vacina continua efetiva 
contra o mutante local.

“O estudo [da África do 
Sul] foi desenhado para ava-
liar a eficácia contra doenças 
de qualquer gravidade, mas o 
pequeno tamanho da amos-
tra não permitiu uma avalia-
ção específica da eficácia da 
vacina contra casos graves da 
doença. A evidência indireta 
é compatível com a proteção 

contra covid-19 grave; no 
entanto, isso ainda precisa 
ser demonstrado em ensaios 
clínicos em curso e avaliações 
pós-implementação”, aponta o 
guia divulgado pela OMS.

Diante disso, a organização 
disse que recomenda o uso da 
vacina “mesmo que as varian-
tes estejam presentes em 
um país”, mas disse que eles 
“devem realizar uma avaliação 
de risco-benefício de acordo 
com a situação epidemiológica 

local incluindo a extensão das 
variantes de vírus circulantes”.

Esse ponto já havia sido 
destacado pelo diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, em coletiva de imprensa 
na segunda-feira (8). “Consi-
derando o tamanho limitado 
da amostra e o perfil jovem e 
saudável dos participantes, é 
importante determinar se a 
vacina se mantém efetiva (como 
já é hoje) em prevenir casos 
mais severos”, destacou.

O guia reforça a importân-
cia de se investir na vigilância 
de novas variantes. “Essas des-
cobertas preliminares destacam 
a necessidade urgente de uma 
abordagem coordenada para vigi-
lância e avaliação de variantes e 
seu impacto potencial na eficá-
cia da vacina. A OMS continuará 
monitorando a situação; con-
forme novos dados se tornam 
disponíveis, as recomendações 
serão atualizadas de acordo”, 
informou a organização. 
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A eleição para escolha 
da diretoria da Amerios (As-
sociação dos Municípios de 
Entre Rios) para a gestão 
2021 foi realizada ontem 
(quar ta-feira, 10), após ins-
crição de chapa única. A As-
sembleia Geral aconteceu 
às 14h, no Anfiteatro da 
Prefeitura de Umuarama.

De acordo com o ex-pre-
sidente da Amerios, Marcio 
Marcolino (ex-prefeito de Bra-
silândia do Sul), o processo 
de escolha da nova diretoria 
com chapa única foi consen-
sual. Esse mesmo processo 
já aconteceu na eleição do 
Cisa/Amerios e também do 
Samu Noroeste.

O prefeito que se manifes-
tou interessado em assumir o 
cargo de presidente foi Mar-
cos Alex de Oliveira (PL), de 
Icaraíma. Ele foi reeleito em 
seu município com quase 70% 
dos votos. Era membro efetivo 
do Conselho Fiscal na gestão 
anterior da Amerios.

A Amerios é constituída 
de 23 municípios associa-
dos. E em 10 deles houve 
reeleição de prefeitos. Os 
demais estão assumindo o 
cargo pela primeira vez ou re-
tornando após algum tempo.

Márcio Marcolino deixa o 
cargo de presidente da enti-
dade municipalista após dois 
anos. Ao finalizar o mandato, 
apresentou o balanço de sua 
gestão, apontando os resulta-
dos e as conquistas durante 
o período. Entre estas, a ex-
tensão do Escritório Regional 
da Paraná Cidade em Umu-
arama, e a possibilidade de 
assinatura de convênios entre 
a Itaipu Binacional e todos os 
municípios da Amerios.

A chapa eleita é composta 
por Marcos Alex, como pre-
sidente; Mario Junio Kazuo 

“Unificar” foi a
palavra de ordem na
eleição da Amerios

Pistas marginais
Além de prefeitos de municípios que integram a região de Entre 

Rios, também participou da reunião o deputado estadual Delegado 
Fernando Martins. Ele lembrou que a partir de agora, é importante 
um trabalho pensando de uma maneiro em que os municípios da 

região noroeste “não sofram mais do que estão sofrendo”, se refe-
rindo inclusive às marginais à rodovia PR-323 após sua duplicação, 
que já está em andamento. Inicialmente, cada município situado à 
beira da rodovia, é que terá de construir trechos marginais à pista 
duplicada. “Será muito complicado para cada um dos municípios 
ficar com a responsabilidade das marginais à rodovia PR-323. Nós 

vemos a duplicação do trecho desta rodovia na área urbana em Umu-
arama – que está para sair – e gostaríamos que todo o trecho urbano 

de Umuarama seja duplicado também, mas infelizmente, pelo que 
tenho conhecimento, não será possível, mas temos que lutar para que 
o projeto da nova concessão, contemple uma rodovia de qualidade e é 
para isso que estamos lutando e precisamos da ajuda de cada prefeito. 
Não vamos deixar passar essa oportunidade, pois vamos sofrer por 30 

anos se errarmos agora”, salientou o deputado.

União pelo desenvolvimento
O prefeito de Umuarama,Celso Pozzobom, lembrou que está vendo 
caras novas, se referindo aos novos prefeitos eleitos nas eleições em 
municípios da região. Ressaltou sobre a união e um consenso sobre pro-
jetos de desenvolvimento da região como um só. Uma proposta que 
atinja a todos municípios da Amerios. “Se a gente não se propor a fa-
zer com que a entidade cresça, se a gente não tiver discussão de todos 
(prefeitos envolvidos) sobre um projeto único, não teremos sucesso. Se 
não levarmos um pleito único que desenvolva todos os municípios, um 
projeto que desenvolva a região como um todo. Se não tivermos dentro 
das entidades este tipo de discussão para que possamos estabelecer qual será o nosso pedido para que o Estado 
nos auxilie neste desenvolvimento, nem seremos reconhecidos como entidade organizada”. Celso lembra que iso-
ladamente vários prefeitos da Amerios fizeram a mesma solicitação, que era um convênio do Estado com a Itaipu 
Binacional, para que gerasse investimentos no Noroeste. “Nós avançamos muito pouco, mas na última visita do 
Governador na Estrada Boiadeira, mas agora, como entidade organizada (Amerios), temos que extrair um grupo 
de prefeitos, a fim de intensificar essa relação com a Itaipu, para o atendimento a toda região”, concluiu.

Novo ministro
O deputado federal João 
Roma (Republicanos-BA) foi 
escolhido pelo presidente Jair 
Bolsonaro para ser o novo 
ministro da Cidadania, pasta 
responsável por gerenciar os 
programas sociais do governo, 
como o Bolsa Família. Roma 
substitui Onyx Lorenzoni, que 
sai da Cidadania e vai para a Secretaria-Geral da Presidência. 
“Da minha parte, está decidido. Poderia ter sido ontem (10) 
o anúncio oficial, mas ao que tudo indica será depois do 
carnaval”, disse Bolsonaro. O Republicanos se aproximou 
do governo no início de 2020, quando a bancada do partido 
na Câmara se reuniu com Bolsonaro. O partido já indicou 
cargos na administração federal como secretarias dos 
ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Regional. 
Deputado de primeiro mandato, João Roma é muito 
próximo ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, que há 
poucas semanas deixou a Prefeitura de Salvador, de quem 
foi chefe de gabinete e o conhece há 30 anos.

“Figura de pena”
O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes voltou a 
criticar ontem (10) o ex-
juiz federal e ex-ministro 
Sérgio Moro, em entrevista 
para a Rádio Gaúcha, 
de Porto Alegre. Gilmar 
votou favoravelmente 
ao ex-presidente Lula 
(PT), na Segunda Turma 
do STF, para manter o 
acesso da defesa petista 
às mensagens roubadas 
da Lava Jato. Durante o 
julgamento, ele declarou 
que “Moro criava suas 
próprias regras”. Ao 
ser perguntado se seu 
voto tinha a intenção de 
constranger o ex-ministro, 
Gilmar respondeu: “Ele é 
uma figura que me causa 
pena. Eu não sei qual 
desfecho as instituições 
darão a esse imbróglio. 
É muito fácil fingir que 
não houve nada. Como os 
tribunais vão explicar que 
aconteceu isso nas barbas 
deles? Nós todos erramos”.

Dependência
Dez estatais poderão ficar 
sem dinheiro para os 
salários a partir de abril 
e dependerão de crédito 
extra a ser aprovado 
pelo Congresso. Situação 
semelhante ameaça o 
Fundeb, os militares ativos 
e outros gastos. A proposta 
orçamentária do Executivo 
para 2021 ainda será 
analisada pela Comissão 
Mista de Orçamento e pelo 
Congresso. As estatais são 
dependentes de recursos 
da União. A maior é a 
Embrapa, vinculada ao 
Ministério da Agricultura. 
Em junho, tinha 8.207 
empregados. É geradora 
de produtos, serviços e 
soluções tecnológicas para 
a agropecuária e detentora 
de conhecimentos técnico-
científicos”. Outra é a 
Codevasf, com 1.509 
empregados, atua nas 
áreas de agricultura 
irrigada, segurança hídrica 
e economia sustentável em 
oito estados e no DF.

da Silva, de Cafezal do Sul, 
como primeiro vice-presiden-
te; o segundo vice é Everton 
Barbieri, de Esperança Nova. 
A secretaria ficou com Ober-
dam José de Oliveira, de Dou-
radina e Maria Helena Berto-
co Rodrigues, de Cruzeiro do 
Oeste é a tesoureira.

O novo presidente lembrou 
que dará continuidade ao tra-
balho que vem sendo desen-
volvido na gestão de Márcio 
Marcolino. “A Amerios é uma 
associação unificada. Sempre 

buscando melhorar a relação 
com o Governo do Estado e 
apresentá-la apenas como 
uma associação política. Nós 
temos algumas bandeiras, en-
tre elas a mais importante é 
uma parceria com a Itaipu Bi-
nacional, num trabalho inicia-
do na gestão de Darlan Scal-
co e passando pela gestão de 
Marcolino. Uma continuidade, 
buscando prioridades, se reu-
nindo com os novos prefeitos 
e levantando a bandeira, que 
é de unificação”.

MARCOS Alex dará sequência aos trabalhos iniciados por Darlan Scalco e seguidos com 
Marcio Marcolino, com a bandeira de união pelo desenvolvimento

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

Rasteira
O presidente nacional do Patriota, partido ao qual 
Jair Bolsonaro poderá se filiar nos próximos dias, 
Adilson Barroso, disse que não fala com o presidente 
da República “faz muito tempo”. Bolsonaro estaria 
tratando da filiação diretamente com o conselho 
político. O marqueteiro e presidente da legenda em 
Goiás, Jorcelino Braga, seria um dos interlocutores, 
segundo informação de integrantes do próprio Patriota. 
Ele nega. O conselho político do Patriota vai se reunir 
hoje (11) em Brasília. E, na sexta, há a previsão de uma 
conversa com o próprio Bolsonaro, com possibilidade 
de o martelo ser batido. Barroso, que está no comando 
da sigla desde 2012, pode estar prestes a levar uma 
rasteira, embora não acredite e pregue “união”. 
(colaboração – O Antagonista)
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Eleição na AMP
com chapa única e as
bênçãos do governador

A Associação dos Muni-
cípios do Paraná (AMP) terá 
uma chapa de consenso na 
eleição do dia 9 de março 
para o biênio 2021/2022. O 
candidato a presidente será 
o prefeito reeleito de Jesuí-
tas, Junior Weiller (MDB), e 
o candidato a vice-presiden-
te será o prefeito reeleito 
de Santa Cecília do Pavão, 
Edimar Santos (PSD).

O entendimento entre 
os dois pré-candidatos, em 
Curitiba, teve o aval do pre-
sidente da AMP, Darlan Scal-
co (PSDB), e do governador 
Ratinho Junior (PSD). “O Ju-
nior e o Edimar mostraram 
muita grandeza neste pro-
cesso eleitoral e muita capa-
cidade de diálogo. O Edimar 
abriu mão da candidatura, 
colocando o projeto da AMP 
acima dos seus projetos 

Deputado afirma que paranaenses
pagarão conta da venda da Copel

O deputado estadual Soldado 
Fruet (PROS) chamou a atenção 
para o impacto negativo que a ven-
da de ações da Copel causará aos 
bolsos dos cidadãos paranaenses, a 
exemplo do que vem acontecendo 
com a Sanepar nos últimos anos, 
desde que a maioria das ações 
preferenciais foi entregue a inves-
tidores. Segundo o parlamentar, a 
tendência é de altos reajustes nas 
tarifas de energia elétrica, assim 
como já se verifica nas de água e 
esgoto, com objetivo de garantir 
lucros bilionários aos acionistas 
privados de ambas as empresas, 

em detrimento ao seu papel social.
O deputado observou que o 

Governo, com a intenção anun-
ciada de vender 7% de suas ações, 
manterá o controle da empresa 
com o mínimo de 51% das ações 
ordinárias previsto na legislação 
estadual. “Hoje, o Paraná possui 
cerca de 58% das ações da Co-
pel. Apenas esses 7% excedentes 
garantirão um extra no caixa do 
Estado de R$ 2 bilhões. Ora, se 
as finanças do Estado estão tão 
boas como se grita aos quatro 
ventos, por que esse reforço de 
caixa? Por que abrir mão desse 

poder na Copel?”, indagou. 
A preocupação do parlamentar 

é que o BNDES (segundo maior 
acionista da Copel, com 27% das 
ações), também se desfaça de sua 
participação. “Ou seja, a venda 
casada de ações do BNDES e do 
Estado do Paraná representa um 
terço da empresa”, apontou. De 
acordo com ele, o Estado man-
terá o controle e perderá o poder 
na Copel. “Ano após ano, assim 
como na Sanepar, a Copel imporá 
altos reajustes nas suas faturas 
para garantir muitos bilhões aos 
seus acionistas”, alertou.

pessoais, comprovando seu 
compromisso com o munici-
palismo. E o Junior abriu o di-
álogo desde sempre, enten-
dendo que o momento crítico 
que vivemos exige união dos 
prefeitos, para garantir o for-
talecimento da associação”, 
disse o presidente da AMP.

“Não tenho a menor dúvi-
da em afirmar que, juntos, o 
Junior e o Edimar vão cons-
truir uma grande chapa de 
prefeitos e prefeitas para que 
a AMP continue sendo forte 
e uma das associações mais 
atuantes em defesa do muni-
cipalismo no Brasil”, afirmou.

O governador Ratinho Ju-
nior também elogiou Junior 
e Edimar pela construção do 
consenso e parabenizou Scal-
co pelo seu trabalho nestes 
dois anos à frente da AMP. “O 
Juninho e o Edimar são dois 

grandes prefeitos e duas lide-
ranças municipalistas muito 
respeitadas. Acho muito po-
sitivo que os dois tenham se 
unido em uma chapa, enten-
dendo o momento difícil que 
vivemos. Com isso, vão dar 
continuidade ao grande traba-
lho em defesa das 399 prefei-
turas do Estado desenvolvido 
pelo Darlan na AMP, nestes 
dois últimos anos”, disse.

A eleição será das 8h30 
às 16h, no dia 9 de março de 
2021, na sede da AMP (Pra-
ça Osório, 400, 4º andar, sala 
401, Curitiba). O registro e a 
inscrição das chapas candida-
tas será feito 20 dias antes 
da data marcada para a As-
sembleia Eletiva. Consideran-
do a pandemia do Covid-19, 
o horário de votação será es-
tendido e ocorrerá a partir das 
8h30 até às 16h.

Empresas 
De acordo com Ministério 
da Economia, o Paraná é um 
dos três estados em que o 
empreendedor leva menos 
tempo para abrir a própria 
empresa, com média de 1 dia 
e 6 horas. O tempo é bem 
melhor do que a velocidade 
média do Brasil, de 2 dias e 13 
horas, e da Região Sul, de 2 
dias e 17 horas. “Temos uma 
Junta Comercial 100% digital, 
o que facilita o trabalho dos 
empreendedores”, afirmou o 
governador Ratinho Junior.

Projetos
O diretor de Coordenação 
da Itaipu Binacional, Luiz 
Felipe Carbonell, reuniu-se 
com o governador Ratinho 
Júnior e secretários de 
Estado, no Palácio Iguaçu, em 
Curitiba. Carbonell atendeu 
à orientação do diretor-geral 
brasileiro, general Joaquim 
Silva e Luna, de alinhar 
projetos em comum com o 
Executivo estadual para os 
próximos anos. “Atendemos 
ao chamado do diretor Silva 
e Luna para verificar, nestes 
encontros, a possibilidade 
de incluir nos orçamentos 
de 2021, 2022 e 2023 os 
projetos que alinhem os 
interesses da empresa, do 
Estado e dos municípios”, 
afirmou Carbonell.

Auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsonaro deve 
anunciar depois do Carnaval 
a prorrogação do auxílio 
emergencial, que passaria a 
vigorar a partir de março. A ideia 
é que o custo com a extensão do 
benefício fique fora do teto de 
gastos, regra fiscal que impede 
que as despesas públicas 
cresçam mais que a inflação do 
ano anterior.

Melhor cidade
É do Paraná: o ranking divulgado 
pela consultoria Macroplan, 
apontou, entre as 100 maiores 
cidades brasileiras dentro do Índice 
de Desafios da Gestão Municipal, 
Maringá como a melhor cidade 
brasileira para se viver. Outras 
cidades paranaenses figuram 
no levantamento: Curitiba (7º), 
Cascavel (11º), Londrina (17º), São 
José dos Pinhais (32º) e Ponta Grossa (39º). “Tenho orgulho de ser 
maringaense”, disse Ricardo Barros (PP), o deputado federal que 
mais recursos destinou para Maringá em sua história.

Alianças
O presidente nacional do DEM, 
ACM Neto, vai conversar nos 
próximos dias com o ex-ministro 
da Saúde e ex-deputado Luiz 
Henrique Mandetta (DEM-MS) 
para tentar convencê-lo a não 
deixar o partido. O político 
de Mato Grosso do Sul está 
insatisfeito com o partido 
desde que Neto disse que não 
descartava uma aliança com o 
presidente Jair Bolsonaro na 
eleição de 2022.

Cursos EaD
O Senar-PR lançou seis 
novos títulos de cursos na 
modalidade Educação a 
Distância (EaD) voltados aos 
professores do Paraná, em 
especial àqueles que utilizam 
os materiais didáticos do 
Programa Agrinho em sala 
de aula.  “Nesse momento 
pelo qual passamos por uma 
educação remota, voltada ao 
sistema híbrido, precisamos 
de recursos e estratégias 
diferenciadas para prender a 
atenção dos nossos alunos”, 
afirma a técnica do Detec 
(Departamento Técnico) do 
Senar-PR Josimeri Grein.

Cooperativismo
O novo ciclo do Programa 
Nacional de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas 
foi lançado em evento on-
line que reuniu profissionais 
da área de comunicação das 
unidades estaduais do Sistema 
OCB para tratar dos resultados 
da campanha de valorização 
do cooperativismo. “Os 
comunicadores são essenciais 
para fazer essas mensagens 
chegarem até as cooperativas, 
nossa grande razão de ser. Por 
isso, quanto mais alinhados 
estivermos, mais eficazes 
serão nossas ações”, enfatiza o 
superintendente, Renato Nobile.

ASSESSORIA

ENTENDIMENTO entre pré-candidatos foi selado em Curitiba, com o aval do presidente da AMP, Darlan Scalco e do governador Ratinho Jr

ASSESSORIA
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colunaPrefeito abre Semana
Pedagógica online no
início do ano letivo

A secretária municipal de 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Mengasso, e o pre-
feito Celso Pozzobom abriram 
oficialmente o ano letivo de 
2021 ontem (quar ta-feira, 
10), em uma live realizada 
no gabinete do Executivo, 
falando para mais de 600 
professores e demais servi-
dores do setor. “No ano pas-
sado, a Semana Pedagógica 
lotou um auditório da cidade, 
mas dias depois as aulas 
foram suspensas. Hoje esta-
mos aqui, nesse novo modelo 
educacional, na expectativa 
de que possamos nos reunir 
novamente de forma presen-
cial, levando motivação e trei-
namentos aos professores”, 
disse a secretária.

A Semana Pedagógica traz 
formação profissional e pes-
soal, treinamento sobre os 
protocolos de saúde para a 
volta às aulas presenciais – 
mesmo que alternadas com 
aulas online – e reforço de 
mídias que eram subutilizadas 
e passaram a ser fundamen-
tais neste novo momento. O 
prefeito Celso Pozzobom lem-
brou que 2020 foi um ano 
complicado em que os profes-
sores tiveram um papel espe-
cial e desafiador, de manter 
o ensino no ambiente virtual 
e com atividades apenas nas 
casas dos alunos.

O prefeito confirmou a volta 

Cronograma
Nesta quinta-feira, 11, ao longo do dia, haverá reunião adminis-

trativa e pedagógica sob a responsabilidade das direções e coor-
denações pedagógicas das unidades educacionais e organização 

do trabalho pedagógico para início do ano letivo. Na sexta-feira os 
professores cumprem carga horária no seu turno de trabalho pre-

sencialmente, na respectiva unidade educacional.

do Clube do Saber, que terá 
atividades presenciais em 
contraturno escolar, confir-
mou que o município prepara o 
pagamento da licença prêmio 
aos educadores e também a 
realização de concurso público 
para contratar professores. 
Disse que a educação em 
tempo integral também deve 
ser ampliada e que imagina a 
alegria com que os alunos vão 
se reencontrar com os profes-
sores em sala de aula, após 
quase um ano de distancia-
mento e contato apenas por 
telefone ou online.

“Desejo um ano de muito 
sucesso, com planejamento, 
tranquilidade e segurança no 
trabalho, tanto para professo-
res quanto para os alunos. Se 
seguirmos as medidas proto-
colares, vamos superar jun-
tos esse momento difícil e a 
vacina chega para dar um alívio 
ao sistema de saúde. Aos pou-
cos, essa loucura vai dar lugar 
à normalidade”, disse.

Pozzobom lembrou que 
os alunos vão se surpreen-
der quando voltarem para as 
escolas, pois várias unidades 

educacionais foram reforma-
das, ampliadas ou receberam 
pintura, acessórios e equi-
pamentos, incluindo parqui-
nhos novos. Outra novidade 
foi o lançamento do Por tal 
Pedagógico, uma importante 
ferramenta que vai auxiliar 
professores e alunos no pro-
cesso educacional.

A Semana Pedagógica é 
um momento de preparação, 
planejamento e motivação 
para a volta às aulas – que 
neste ano serão presenciais 
e remotas. A programação 
teve nesta quarta live com 
a secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso, 
lançamento do livro “Umua-
raminha e o Pequeno Prín-
cipe na Capital da Amizade”, 
palestras sobre Protocolo 
Sanitário de Volta às Aulas, 
Acolhimento, saúde mental 
e empatia: um olhar huma-
nizado sobre a educação, O 
trabalho do professor para o 
ano letivo 2021: desafios e 
perspectivas, e Diálogo entre 
as tecnologias e processos 
educacionais: avanços e 
desafios para 2021.

A Semana Pedagógica é um momento de preparação, planejamento e motivação para a volta às aulas – que neste ano serão presenciais e remotas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Gabinetes 
Nenhuma das propostas em 
tramitação no Congresso fixa 
o benefício em R$ 200, valor 
que está em discussão nos 
gabinetes da equipe econômica 
do Governo Bolsonaro. 

Fontes 
As alternativas de fontes 
propostas pelos parlamentares 
para bancar o auxílio vão 
da redução dos incentivos 
tributários concedidos pelo 
Poder Executivo à tributação 
em 15% sobre lucros e 
dividendos a partir de 2021. 

Imposto 
A base do Governo no 
Congresso já avisou que o 
clima nas duas casas não é 
favorável à criação de um 
“imposto emergencial” para 
arcar com a nova rodada 
do auxílio. O aviso fez a 
equipe econômica estancar a 
discussão da proposta. 

Crédito 
Enquanto a definição sobre o 
auxílio se arrasta, o Governo, 
para arrefecer os impactos 
da pandemia, editou medida 
provisória que dispensa 
instituições financeiras de exigir 
dos clientes documentos de 
regularidade para contratação ou 
renegociação de empréstimos. 

Meio milhão 
O governo do Ceará vai 
desembolsar mais de meio 
milhão de reais de patrocínio 
para publicação do livro 
“Pandemia: a Luta contra a 
Covid no Ceará”. A obra será 
escrita pelo escritor e jornalista 
cearense Lira Neto, com 
previsão de conclusão em abril.

Vale? 
À Coluna, o governo cearense 
diz que “o valor de R$ 
547.537,65 contempla todo o 
trabalho realizado por equipe 
de profissionais formada 
por escritor, jornalistas, 
pesquisadores, designers 

Protagonismo 
Em meio ao bate-cabeça do Governo sobre o futuro do auxílio 
emergencial, deputados e senadores tentam fazer com que o 

Congresso assuma o protagonismo para assegurar a extensão do 
benefício pago aos brasileiros de baixa renda durante a pandemia 
de covid-19. São mais de 30 projetos na Câmara e no Senado, de 

autoria de parlamentares governistas e da oposição, que preveem 
o pagamento - de R$ 600 ou R$ 300 - durante períodos que variam 

de três meses ou até o fim de 2021. 

gráficos...”. E que o apoio à 
publicação seguiu todas as 
questões legais de contratação. 
Quantos exemplares serão 
impressos? Apenas 2.000. 

Saia justa 
O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) recusou o convite 
de filiação ao Republicanos - 
partido controlado pela Igreja 
Universal do Reino de Deus 
- para não se indispor com 
outras lideranças evangélicas 
que o apoiam. 

Patriota 
Bolsonaro está praticamente 
fechado com o Patriota e 
deve anunciar a filiação após 
a semana de Carnaval. Falta 
só o comando do partido 
sinalizar a Bolsonaro que ele 
será “autoridade” na sigla, 
como tem reivindicado. 

Acionista
A Eneva S.A posiciona à 
Coluna que o BTG Pactual 
não é o principal acionista 
da empresa. Conforme a 
assessoria de imprensa, o 
banco tem “22,93% da Eneva”. 

#VazaJato
Além da derrota no STF, que 
manteve o acesso de mensagens 
da Operação Spoofing à defesa 
do ex-presidente Lula, o ex-juiz 
Sergio Moro passou, recente, 
por constrangimento durante 
um seminário virtual. Um dos 
participantes estampou na 
tela um cartaz com a frase: 
“Moro, explica as mensagens da 
#VazaJato”.

Rodovias 
Em 2020, o total investido pelo 
governo federal em rodovias foi 
de R$ 6,74 bilhões - valor que, 
descontada a inflação, é 31,7% 
menor do que o que se investia 
apenas em manutenção em 
2010 (R$ 9,87 bilhões), de acordo 
com o levantamento Conjuntura 
do Transporte, realizado pela 
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte).
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Frei Clemente, o mais idoso do país,
recebe a vacina contra o coronavírus

Exemplo de lucidez e vi-
talidade, o frei Clemente 
Vendramin, da Paróquia São 
Francisco de Assis, de Umu-
arama, recebeu a vacina 
contra o coronavírus na casa 
paroquial, na manhã de on-
tem (quarta-feira, 10). Ansio-
so pela chegada da equipe 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, ele lembrou dos 14 
anos de trabalho no muni-
cípio, em sua primeira pas-
sagem, e que agora há nove 
anos anima os paroquianos 
com alegria e sabedoria que 
impressionam.

Aos 97 anos de vida, 
frei Clemente é conside-
rado o frei mais idoso em 
atividade em todo o Brasil. 
Ele já testemunhou muitos 
agravos de saúde ao longo 
da vida, muitas epidemias, 
mas tem uma preocupação 
maior com a pandemia de 
coronavírus. Perguntado 
sobre ter medo da vacina, 
ele disse não ver a hora 
que toda a população pos-
sa ser imunizada.

“A vacina é uma coisa 
muito boa. Gostaria que to-
dos tivessem a oportunida-
de de se vacinar o quanto 
antes, para nos vermos li-
vres dessa doença”, disse. 
“A vacina vai ser a solução, 
pois sem um medicamen-
to eficiente não teríamos 
como sair dessa pande-
mia”, acrescentou. Frei 
Clemente atribui à falta de 
informação o medo que al-

gumas pessoas relatam em 
relação à vacina. “Temem 
que ela não cure a doença. 
Mas ela foi feita para pre-
venir, evitar”, apontou. “Por 
isso recomendo que todos 
aproveitem a chance, quan-
do a vacina estiver disponí-
vel”, recomendou.

Após receber a primeira 
dose da Coronavac, o frei 
já foi informado pela equi-
pe sobre a segunda dose, 
que será aplicada em 8 de 
março. Ele lembrou que está 
com as vacinas em dia, “es-
pecialmente a vacina da gri-
pe, que eu tomo em todas as 
campanhas”, e agradeceu a 
visita da equipe da Saúde.

ESTRATÉGIA
A Secretaria de Saúde 

de Umuarama definiu uma 
estratégia para vacinação 
dos idosos acima de 90 
anos contra o coronavírus, 
seguindo as determinações 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) e os pla-
nos nacional e estadual de 
imunização. Nesta quarta-
-feira, 10, equipes volantes 
começaram a levar a vacina 
a idosos acamados, com di-
ficuldade de locomoção, e 
quatro unidades básicas de 
saúde (UBS) ofer tarão as 
doses com horário estendi-
do de atendimento.

“É importante agendar ho-
rário para evitar filas”, lem-
bra a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini. As 

UBS que atuarão nesta eta-
pa da campanha são Vitória 
Régia, Jardim Lisboa, Primei-
ro de Maio e Bem-Estar. A 
expectativa é vacinar cerca 
de 120 idosos em suas ca-
sas e em torno de 500 nas 
unidades de saúde por livre 
demanda, preferencialmente 

com agendamento.
O paciente deve compa-

recer com seus documen-
tos (cartão SUS, CPF, RG e 
comprovante de endereço). 
Nestas unidades, a vacina-
ção estará disponível até as 
20h, às quartas, quintas e 
sextas-feiras. O município re-

cebeu o quarto lote de vaci-
nas na última segunda-feira, 
8, para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. As 
doses são da vacina Corona-
vac (Instituto Butantan/ far-
macêutica chinesa Sinovac), 
exclusivas para pessoas aci-
ma dos 90 anos.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon Municipal de Umuarama, através da Escola Nacional 
de Defesa do Consumidor, estão lançando cursos à distância sobre defesa do consumidor.
Os cursos acontecem integralmente online e abordam temas como inteligência financeira, introdução à defesa do 
consumidor, vícios de produtos e serviços, oferta e publicidade, consumidor.gov.br para empresas, entre outros. 
O curso é destinado ao público em geral, com aulas gratuitas e certificação emitida pela Universidade de Brasília 
(UNB). De acordo com João Paulo Souza Oliveira, dirigente do Procon de Umuarama, os cursos são uma exce-
lente oportunidade de aprendizado, não somente para o cidadão, em relação aos seus direitos, mas também para 
as empresas, o que resulta em relações de consumo mais saudáveis. Acesse o calendário de cursos para o primeiro 
semestre de 2021 e faça sua inscrição no link defesadoconsumidor.gov.br.

FREI clemente disse não ver a hora que toda a população possa ser imunizada

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ciuenp realiza primeira reunião sob
a presidência de Celso Pozzobom

O prefeito Celso Pozzo-
bom comandou ontem (quar-
ta-feira, 10), sua primeira 
reunião como presidente 
do conselho deliberativo 
do Consórcio Intermunici-
pal de Urgência e Emergên-
cia do Noroeste do Paraná 
(Ciuenp), órgão responsável 
pela gestão do Samu Noro-
este – um dos maiores do 
país em estrutura, área de 
atuação e população aten-
dida. Participaram também 
os prefeitos Clodoaldo Fer-
nandes dos Santos (Nova 
Tebas), Marco Antônio 
Franzato (Cianorte), Tauillo 
Tezelli (Campo Mourão), 
Ocelio Cesar Ferreira Leite 
(São Tomé) e Rafael Brito do 
Prado (Moreira Sales).

Após saudar os partici-
pantes e agradecer pelas 
presenças, Pozzobom colo-
cou em discussão os assun-
tos da pauta a serem delibe-
rados, como a apresentação 
dos funcionários com cargos 
em comissão, contratação 
de funcionários por processo 
seletivo simplificado (PSS) 
para repor profissionais 
afastados ou de atestado 
médico, relocação de funcio-
nários nas unidades, entre 
outros temas operacionais. 
“Enfrentamos escassez re-

gional de funcionários, por 
isso pode ser necessário 
remanejamento e algumas 
adequações”, disse o prefei-
to de Umuarama.

Em deliberação, os 
membros do conselho apro-
varam a cessão de dois fun-
cionários entre as bases, 
sem ônus para o consórcio. 
O contador do Ciuenp, De-
nis Marcos Facci, apresen-
tou ao conselho a presta-
ção de contas do exercício 
2020 e lembrou que desde 
2011 não há reajuste no 
repasse de recursos do 
governo federal. Apresen-
tou também relatórios 
sobre as despesas e re-
cursos do consórcio rela-
tivas a 2020 a fim de de-
monstrar o paradigma no 
balanço financeiro.

INADIMPLÊNCIA
Outro tema abordado foi a 

inadimplência por regionais 
de saúde, proventos do con-
sórcio com custos, arreca-
dação, repasses e custo per 
capita (por habitante atendi-
do), que hoje é de R$ 1,06, 
mas que atualmente está fi-
xado em R$ 1,00 por não ter 
sido aprovada correção em 
assembleia no ano passado. 
Os conselheiros discutiram 

Gestão satisfatória
Pozzobom destacou a importância do Samu 192 Noroeste 

para todos os municípios integrantes do consórcio e os membros 
presentes mostraram satisfação com a maneira como o trabalho 

vem sendo conduzido, comprometendo-se a fortalecer o presidente 
e aproximar o conselho das bases do Samu. O Ciuenp tem como 

coordenadora geral Eliana Beraldo, coordenadora de enfermagem 
Kesia Alessandra Jordão Ribeiro Franco, coordenador de frota Fábio 
Dias, coordenador médico Alain Barros Correa, procuradora jurídica 
Isabela Pinheiro, coordenador de recursos humanos Adriano Horn e 

coordenador financeiro e administrativo Mauro Teixeira Liutti.

ainda a necessidade de ade-
quação de escalas na área 
médica, avanços e progres-
sos nos serviços prestados 
pelo consórcio, bem como o 
comprometimento de todos 
os membros em auxiliar o 
presidente a fiscalizar e co-
brar dos municípios a discus-
são dos assuntos pontuados 
no edital de convocação.

PREFEITO colocou em discussão os assuntos relacionados com a administração do Consorcio e temas operacionais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Secretaria de Saúde registra 81 óbitos por causa da covid
Enquanto o número de 

pessoas com diagnóstico 
positivo para coronavírus 
ultrapassou a marca dos 
7 mil em Umuarama, a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de confirmou a 81ª morte 
causada pela covid-19. Um 
homem de 72 anos morreu 
no último dia 2, no Hospital 

Uopeccan. O documento de 
óbito foi divulgado apenas 
ontem (quar ta-feira.10) 
e trouxe a doença como 
a causa da mor te. Agora 
são 81 as vítimas do novo 
coronavírus desde o início 
da pandemia.

Com 28 novos casos, su-
biu para 7.020 o total de pa-

cientes positivados em Umu-
arama. Destes, 4.373 já 
ser recuperaram da doença, 
2.556 ainda permanecem 
em isolamento domiciliar 
com diagnóstico positivo e 
outras 23 pessoas seguem 
hospitalizadas, sendo que 
13 delas ocupam Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI-Co-

vid) e 10 estão 
ocupando leitos 
em enfermarias. 
Os casos anuncia-
dos nesta quarta-fei-
ra, são de 13 mulhe-
res, 12 homens e 
três crianças, que 
foram infectadas 
pela doença. Ainda 
de acordo com a 
Secretaria Munici-
pal de Saúde, exis-
tem 2.108 pesso-
as com suspeita de 
infecção pelo coro-
navírus, sendo que 
quatro delas perma-
necem internadas.

As notificações 
de síndromes 
gripais somam 
18.650, das quais 9.522 
foram descartadas para 
covid-19. Nos hospitais lo-
cais, a taxa de ocupação 
de UTIs voltou a bater em 

100% (com todos os 20 
leitos ocupados) e nas en-
fermarias, 25 dos 30 leitos 
contavam com pacientes 
nessa quarta (83,3%).
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

 

A M I G O S  Q U E  D O A M  
S E M  C O N H E C E R  

 

Pelo segundo ano consecutivo  o Grupo 
AMIGOS QUE DOAM SEM CONHECER, 
coordenado por  Wilson Avigo Antonio,  
promove uma campanha para aquisição 
de cadeiras de rodas e de banho em fa-
vor do Banco Ortopédico “CL Euclides 
Gimenes” do Lions Clube de Umuarama. 
Desta vez a campanha recebeu 26 cadei-
ras de rodas e 13 de banho. O Lar São 
Vicente de Paula e a UOPECCAN serão 
beneficiadas com parte da aquisição e o 
restante será incorporado ao estoque do 
banco ortopédico, que faz o empréstimo 
sem custo à comunidade local.   

A vista ou parcelado em 10 vezes, 
IPTU vencerá no dia 15 de março

Os boletos do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2021 estão sendo 
distribuídos aos contribuintes 
pelos Correios e a entrega 
ainda não terminou. Como 
o pagamento deverá ser ini-
ciado em 15 de março, tanto 
para quem optar pelo parce-
lamento em 10 vezes quanto 
para pagamento a vista – que 
garante desconto de 6% –, 
ainda há tempo (mais de um 
mês) para receber o boleto 
em casa, tranquilamente.

Muitos contribuintes têm 
procurado a Prefeitura para 
requerer a segunda via do 
carnê, sem que haja neces-
sidade no momento. “Os 
boletos serão entregues 
nos imóveis, com prazo 
suficiente para programar o 
pagamento. Apenas quem 
não receber, deve entrar em 
contato com a Prefeitura ou 
imprimir a segunda via por 
meio do site umuarama.pr.
gov.br”, lembra o secretário 
municipal da Fazenda, Eve-
raldo Marcos Navarro.

Neste ano foram lançados 
66.641 carnês com corre-
ção de 4,6%, de acordo com 
a variação do IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo) que calculou neste 
percentual a inflação acu-
mulada ao longo de 2020 
e a atualização de valores 
conforme a metragem dos 
imóveis, verificada por geor-
rerefenciamento. A principal 
mudança com relação a 2020 
foi a data de pagamento.

Aposentados, pensio-
nistas e outros com direito 
à isenção do IPTU devem 

Educação convoca os inscritos no Fila Única
 A Secretaria Municipal de 

Educação está convocando 
os pais ou responsáveis das 
crianças classificadas para 
as vagas disponíveis nas 
unidades de educação infan-
til do município no ano letivo 
2021, citadas em anexo do 
edital 010/2021, para que 
se dirijam à unidade educa-
cional onde a vaga foi con-
templada, nos prazos e horá-
rios informados, munidos dos 
documentos utilizados no 
momento da inscrição para 
validação dos dados.

Para validar as informa-
ções prestadas no momento 

do cadastro, o responsá-
vel legal da criança deverá 
estar de posse da certidão 
de nascimento da criança, 
comprovante de residência 
(fatura atualizada da Copel) 
em nome do pai ou respon-
sável e, se em nome de ter-
ceiro, em conjunto com outro 
comprovante de endereço em 
nome do pai ou responsável; 
e a folha resumo do Sistema 
CadÚnico, para comprovar a 
par ticipação em programa 
social (se for o caso).

É necessário apresentar 
também a Carteira de Traba-
lho para comprovar se possui 

ou não vínculo empregatício; 
holerites relativos aos três 
últimos meses e, no caso 
do pai ou responsável legal 
ser trabalhador formal, com 
registro na Carteira de Traba-
lho ou de vínculo estatutário 
(servidor público); declara-
ções de serviços prestados 
nos últimos três meses, com 
firma reconhecida em cartó-
rio; declaração de imposto de 
renda ou declaração do pró-
prio pai ou responsável, em 
modelo fornecido pela Secre-
taria de Educação e assinada 
perante o servidor público 
desta, no caso de autônomos.

requerer o benefício a par-
tir de março, pessoalmente 
na Prefeitura. O dia 15/03 é 
também o limite para o con-
tribuinte contestar o valor, 
caso não concorde com a 
metragem do imóvel lançada 
na cobrança do tributo, e para 
apresentação dos requeri-
mentos de imunidade nos 
casos assegurados em lei.

PLANTAS 
DESATUALIZADAS

Para o cálculo do IPTU 
2021, a Prefeitura atualizou 

a área construída dos imóveis 
com base nos levantamen-
tos realizados pelo processo 
de georreferenciamento, 
como determina o decreto nº 
9.310/2018, da Presidência 
da República. “O imposto é 
cobrado conforme a metra-
gem de cada imóvel, por isso 
em alguns casos pode haver 
diferença no tributo deste ano 
em relação ao ano passado, já 
que muitos imóveis estavam 
com as plantas desatualizadas 
nos bancos de dados do muni-
cípio”, acrescentou Navarro.

Taxas
O boleto inclui o valor do IPTU, da taxa anual de coleta de lixo 

e, nos casos de terrenos sem edificações, a contribuição para o 
custeio do serviço de iluminação pública (Cosip). “No caso dos ter-

renos, caso o cadastro esteja atualizado na Prefeitura o proprietário 
receberá o boleto no seu endereço. Quem não receber deve buscar 
a segunda via no site ou pessoalmente na Prefeitura”, completou o 

secretário Marcos Navarro.

PARA o cálculo do IPTU 2021, a Prefeitura atualizou a área construída dos imóveis com base nos levantamentos realizados por georreferenciamento
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Com  uma infinidade de 
cursos de pós-graduação lato 
sensu, aprovados pelo MEC 
(Ministério da Educação), a 
Universidade Paranaense – 
Unipar destaca-se, ao longo dos 
anos, com a qualidade do ensino 
que visa à formação profissional 
nas mais diversas áreas. Na 
odontologia, por exemplo, são 
vários cursos oferecidos ao 
cirurgião-dentista que deseja se 
especializar.

Estão abertas, até o dia 28 de 
fevereiro, as inscrições para a 
especialização em Ortodontia, 
para a Unidade de Umuarama. 
Em 2021, serão disponibilizadas 
12 vagas. As aulas começam 
em março e acontecerão 

mensalmente, às quintas, sextas 
e sábados.

Destinado aos cirurgiões 
dentistas o curso forma 
profissionais com uma visão 
geral das técnicas preventivas, 
interceptadoras e curativas 
da Ortodontia corretiva, 
oferecendo as condições de 
capacitação para solucionar 
as situações clínicas especiais 
quando for solicitado, nas 
mais variadas situações de 
tratamento das más-oclusões. 
As aulas são ministradas por 
mestres e especialistas. 

As inscrições podem ser feitas 
no site: https://pos.unipar.br/
especializacao/ortodontia-2021/
umuarama

As aulas, que são mensais, acontecerão na Unidade de 
Umuarama

Com apenas 12 vagas, estão abertas 
as inscrições para a pós-graduação em 
Ortodontia

No mesmo endereço em 
que na manhã da última 
segunda-feira (8) foram reali-
zadas escavações em busca 
dos corpos do casal desapa-
recido Kawane Cleve Machado 
e Rubens Biguetti Junior, nova-
mente foram feitas buscas na 
tarde de ontem.

Nesta mesma residência, 
situada no Conjunto Arco Iris, 
foi capturado um dos acusados 
de ter assassinado o casal.

Alessandro Benati de 
Souza, chamado no meio poli-
cial como ‘Mohamed’, estava 
no interior daquela casa e com-
parsa, Mauro José Cavalcante 
Sobrinho, conhecido como 
‘Ceará’, estava na casa ao 
lado. A dupla foi denunciada 
e, com prisões preventivas 

Novas escavações na busca
pelos corpos de desaparecidos

Comerciante de Umuarama é
preso com eletrônicos do PY

Por volta das 10h da 
última terça-feira (9) uma 
equipe da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) abordou um veí-
culo Fiat/Siena, ocupado por 
dois homens. A ação aconte-
ceu na rodovia BR-272, saída 
do município de Guaíra, no 
sentido ao interior do Estado. 
Na averiguação, forma encon-
tradas algumas sacolas com 
produtos eletrônicos adquiri-
dos no Paraguai. Os agentes 
suspeitaram que poderiam 
haver mais mercadorias 
escondidas e iniciaram uma 
busca minuciosa no interior 
do carro, até que descobriram 
um compartimento oculto no 

decretadas, foram encami-
nhados à Penitenciária Esta-
dual de Segurança Máxima 
em Cruzeiro do Oeste (Peco).

A suspeita de que os cor-
pos teriam sido enterrados 
no quintal levaram a polícia 
a realizar buscas na última 
segunda-feira, utilizando uma 
mini pá carregadeira.

Os corpos não foram 
encontrados, apenas duas 
peças de roupas, que não 
foram reconhecidas pela 
família dos desaparecidos.

Ontem (10) à tarde, uma 
retroescavadeira particular 
foi contratada pela família 
e realizou novas buscas no 
mesmo quintal. Novamente 
nada foi encontrado.

A locatária do imóvel disse 

que irá deixar o imóvel depois 
do ocorrido.

Kawane Cleve e Rubens 
Bigueti estão desaparecidos 
desde o início de agosto do 
ano passado. Eles moraram 
em Goioerê. O carro do casal 
foi encontrado carbonizado 
no dia seguinte ao desapare-
cimento, em Moreira Sales.

As buscas aos corpos do 
casal foram iniciadas parale-
lamente às investigações que 
levaram às prisões de ‘Moha-
med’, de ‘Ceará’ e de Suziane 
dos Santos, acusada de ser a 
mentora intelectual do assassi-
nato. Esta também está presa.

O inquérito foi encer-
rado pelo delegado Adailton 
Ribeiro e relatado ao Minis-
tério Público. RETROESCAVADEIRA foi contratada pela família dos desaparecidos e utilizada em 

novas buscas

ALEX MIRANDA

Acidente envolveu quatro 
veículos no centro da cidade

Uma mulher de 80 anos 
de idade, condutora de um 
GM Ônix, seguia pela avenida 
Anhanguera, em direção à ave-
nida Rio Branco, quando ultra-
passou o sinal verde no semá-
foro instalado na esquina com 
a avenida Manaus. Ao fazer 
uma conversão à esquerda, 
colidiu contra uma motoci-
cleta Honda CG 125, pilotada 
por um jovem de 18 anos, que 
seguia no sentido contrário. 
Após a colisão, na manhã de 
ontem (quarta-feira, 10), ela 
perdeu o controle da direção, 
invadiu o canteiro central e 
bateu em outros dois carros 

(Astras) que estavam aguar-
dando a abertura do sinal 
verde na avenida Manaus.

Somente o piloto da moto 

se feriu. Aparentando estar 
com uma fratura na clavícula, 
foi socorrido pelo Samu e 
levado ao hospital de plantão.

ALEX MIRANDA

painel, onde estavam diver-
sos itens eletrônicos.

O valor da mercadoria 
foi estimado em R$ 50 mil. 
O passageiro disse aos 

policiais que a mercadoria era 
dele e levaria para vendê-las 
em sua loja em Umuarama. 
A ocorrência foi encaminhada 
à Receita Federal de Guaíra.

ELETRÔNICOS paraguaios apreendidos na fronteira com comerciante umuaramense

DIVULGAÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias de Fabricação 
de Álcool”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
23/02/2021 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
á Rua Augusto Giacomini nº10 no Município de Colorado Estado  do  Paraná, onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 das Industrias de Fabricação de 
Álcool.

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                           Colorado, 11 de Fevereiro 2.021.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
Roberto dos Santos ME. inscrita no CNPJ. 05.564.507/0001-
91, torna público que recebeu do IAT, Licença Prévia n° 43185 
com vencimento em 15/04/022, para o empreendimento 
de Extração de Areia e Cascalho, a ser implantado na Rua 
Arlindo de Castro, 07 – Vila dos Ferroviários, Morretes-PR.

SÚMULA DE LICENÇA INSTALAÇAO
Roberto dos Santos ME .  inscrita no CNPJ. 
05.564.507/0001-91, torna público que requereu do IAT, 
Licença de Instalação, para o empreendimento de Extração 
de Areia e Cascalho, a ser implantado na Rua Arlindo de 
Castro, 07 – Vila dos Ferroviários, Morretes-PR.

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

  
EQUINOX 
LT

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  

20/20   PRATA   COMPLETO, AUT.     R$ 79.900,00
                       COURO  

18/18  BRANCO  COMPLETO, AUT.   R$ 119.900,00
                        COURO 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
PEDRO FELIX SOBRINHO - 
BAR, inscrita sob nº CNPJ 
04.836.189/0001-08, esta-
belecido na Avenida Xetás, 
3141, Zona VI, CEP 87.503-
260, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará muni-
cipal nº 23.650. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
QUADROS E COSTA LTDA, 
insc r i ta  sob  n º  CNPJ 
09.465.773/0001-48, esta-
belecido na Rua Tomé de 
Souza,2885, Lote 05 Quadra 01 
Jardim São Rafael Zona VI, CEP 
87.503-300, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará, Inscri-
ção Municipal nº 33064. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial. 

Edina Alves é relacionada para equipe
de arbitragem da final do Mundial

Edina Alves Batista e 
Neuza Back foram esca-
ladas para o seu último 
compromisso no Mundial 
de Clubes da FIFA 2020. A 
dupla brasileira fará par te 
da equipe de arbitragem da 
final da competição, entre 
Bayern de Munique e Tigres, 
nesta quinta-feira (11). A 
FIFA anunciou a escalação 
das duas na manhã de 
ontem (quarta-feira, 10).

Assim como aconteceu 
no jogo entre Tigres e Ulsan 
Hyundai e na semifinal entre 
Bayern de Munique e Al Ahly, 
Edina Alves atuará como 
quar ta árbitra na final do 

Mundial. Nestas duas par-
tidas, Neuza Back ocupou 
a mesma função para a 
qual foi escalada na final: 
auxiliar reser va. A equipe 
na decisão será a mesma 
da estreia das duas no 
Mundial, composta integral-
mente por árbitros e árbitras 
sul-americanas.

Ainda no Mundial de Clu-
bes, as brasileiras se torna-
ram as primeiras mulheres 
a comandar uma par tida 
masculina profissional da 
FIFA. Edina Alves foi árbitra 
no duelo entre Ulsan Hyun-
dai e Al Duhail SC, válido 
pela disputa do quinto e 

sexto lugares na competi-
ção. No trio 100% feminino 
que arbitrou o jogo, Edina 
e Neuza tiveram a compa-
nhia da auxiliar Mariana de 
Almeida, da Argentina.

A final acontece hoje 
quinta-feira (11), às 15h 
(horário de Brasíl ia) no 
estádio Cidade da Educa-
ção, no Catar.

EDINA atuará 
como quarta árbitra 
na final do Mundial

FIFA
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Palavras cruzadas

Hoje o dia pode trazer novidades em 
relação a uma ação na Justiça ou em 
relação a concursos e avaliações. No 
amor, quem está livre pode se envolver 
com uma pessoa de outra cidade ou tal-
vez até de outro país.

Terá boas oportunidades de se aliar aos 
colegas ou mesmo iniciar uma socie-
dade com alguém de confiança. No 
campo sentimental, o romance continua 
estimulado e você pode até receber um 
pedido de casamento. 

É bom agendar uma consulta e fazer seus 
exames preventivos de rotina.  Sintonia com 
colega pode despertar atração e amor invista 
num romance. Na vida a dois, assuntos e 
decisões do dia a dia terão prioridade. 

Finanças continuam favorecidas mas é 
preciso controlar os gastos e resistir às 
tentações nas vitrines. Terá segurança e 
só vai embarcar num romance se encon-
trar alguém  que queira as mesmas coi-
sas que você. 

Será preciso controlar bem as suas reações 
e impaciência para manter a harmonia em 
casa. Não medirá esforços para mostrar o 
seu potencial no emprego. Paqueras favo-
recidas mesmo as virtuais.

Vai ter que redobrar o cuidado para ficar 
longe de fofocas. Reserve mais tempo 
para descansar e fazer coisas que aju-
dem a relaxar o corpo e a mente. Quem 
está livre talvez queira deixar o coração 
fechado para balanço.

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 11 de fevereiro são amorosos, criativos, desafiadores e curio-
sos. Não se contentam com pouco e por isso estão sempre em busca de evo-
lução e aprimoramento. Teimosos e muitas vezes extremistas, são verdadeiros 
falando sempre o que pensam. 

Horóscopo nascido em 11 de fevereiro

Priorize o amor que sente pelos parentes 
e tente esclarecer as coisas numa boa. 
No emprego pode ter uma boa chance 
de tirar um velho projeto da gaveta. No 
amor talvez queira reconquistar alguém 
do passado. 

Seja flexível, adapte-se às novidades. 
O autoconhecimento é a melhor forma 
de passar pelas turbulências e extrair 
o melhor de cada situação. Com rela-
ção ao coração, pode pintar paixão por 
alguém da turma.

Fase de boas oportunidades e realizações, 
por isso, mire em seus objetivos. Nos 
assuntos do coração, você vai se sentir 
confiante e só dará chance a quem provar 
que merece seu amor. 

O dia está muito favorável para relações 
familiares e parcerias mas não deve mis-
turar dinheiro com amizade. No romance, 
vai querer curtir o amor com liberdade. 

Aposte na simpatia para agradar a clientela 
e se entender com chefes e colegas com 
ideias criativas e despojadas. Nas finanças 
não deixe de fazer uma fezinha, pode terá 
boas chances de faturar uma grana extra.

Bom momento para apresentar projetos e 
ideias que possam trazer benefícios ao ser-
viço ou à empresa. No amor, dia perfeito 
para encontros e papos descontraídos. Na 
vida a dois será prazeroso trocar ideias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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de "Kiss
from a
Rose"
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(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
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profis-
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Capítal da
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Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo
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O poder do benzimento
A fala tem poder e é nessa crença que 

muitas pessoas acreditam em benzedu-
ras. Boas intenções, concentração e fé, 
usando palavras sagradas, que prote-
gem, orientam e ajudam a resolver pro-
blemas para atingirmos objetivos em 
nossas vidas. Pode ser feita por qualquer 
pessoa com amor no coração e confiança. 
Um benzimento não deve ser realizado 
por brincadeira ou com a intenção de 
prejudicar alguém. Esse “dom” rece-
bido pela força superior exige empenho, 
espiritualidade, exercício constante da 

prática do bem e, sobretudo, humildade. 
Mas, diferentemente do que se pensa, 
não é necessário ter vasta “experiência” 
para benzer.  Experimente, repetindo 
pelo menos uma vez ao dia:

Em caso de injustiça
“Quando a injustiça chegar, dela 

vou escapar. Pedi o manto de Cristo, 
para com ele me cobrir. Jesus venha 
ao meu lar, Jesus venha me valer, 
dando forças para falar, injustiças 
afastar e meu caso resolver”.

Proteção contra inimigos
“Nosso pai, Jesus Menino, nos 

defende nos caminhos, venha ser o 
nosso guia, credo em cruz, Ave Maria”. 

Contra verrugas
 Coloque a mão direita sobre cada uma 

das verrugas, pronunciando. “Deus te salve 
Lua Nova que estou vendo agora, na outra 
lua que vem, as verrugas vão embora”.

Para afastar más-línguas
Fale com fé. “Foge, foge veneno da 

cruz que lá vem o Menino Jesus com 
três facas amarelas e te apanha espe-
tá-las nas costelas.

Contra mau-olhado
 Diga todas as manhãs. “Nossa Senhora 

defumou o seu amado filho para bem cheirar, 
eu também defumo (meu querido – nome da 
pessoa) para que todos os males se curem e o 
bem entrar. Deus encante quem te encantou, 
dentro deste corpo este mal entrou, assim 
como o sol nasce na terra e se põe no mar que 
todos estes males para lá vão passar”.
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“Nós olhamos para o mundo 
uma vez, na infância. 
O resto é memória.”

(Louise Glück)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Jamilo da Silva Junior, 
Lauro De Souza Santos, Anor Prenholato Junior, João Batista de Oliveira e Amanda Campos André. 
Da coluna: felicidades.

PANE GERAl
 Vários famosos se engajaram esta 

semana em uma campanha para 
alertar a população sobre a Síndro-
me de Burnout. A iniciativa, que 

contou com o apoio da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, teve como 
objetivo chamar a atenção para a 
doença, que cresce com o home 
office forçado pela pandemia da 

Covid-19  e o tratamento negligen-
ciado. Izabella Camargo destacou 

no seu instagram: “ Estamos viven-
do uma epidemia de burnout dentro 
da pandemia. O excesso de on-line 
e a falta de off-line, home office, o 
aumento do estresse, crises finan-
ceiras, insônia, a falta de limites 
e muitos outros elementos contri-
buem para o esgotamento físico e 

mental que pode prejudicar muito a  
saúde, a produtividade, seu ânimo 
e impactar seus relacionamentos 
também. No Brasil já são mais de 

20 milhões de pessoas com o diag-
nóstico da  Síndrome de Burnout. `` 

Já sentiu na pele?    

APLAUSOS
A campanha do material esco-
lar  Sesc 2021 ganha muitos 

elogios pelo comprometimento 
de todas mulheres envolvidas  
(ela arrasam) -, coordenada 

por Thais Santos (Sesc) e Ellen 
Iombriller (Rotary), já agen-

dou  a primeira entrega para o 
Abrigo Tia Lili, hoje às 15h no 
Sesc. Os pontos de coleta estão 

por toda cidade. 

BBB21
Quantas polêmicas que ren-

dem pauta sobre os mais 
diversos assuntos -, a sensi-
bilidade e o empoderamento 
feminino, sobre racismo e 
pressão psicológica. Boas 

discussões que rendem boas 
opiniões. Só não debate quem 
não quer. Dá prá fazer exce-

lentes recortes da vida.

MENOS É MAIS!
Desapegue, desacelere, diminua 
-, este é o verbo mais conjuga-
do do momento. Menos, menos, 
menos. Um alerta para que nós 
deixemos a correria de um dia 

cronometrado, ON line e passe-
mos a aproveitar aquela cami-
nhada, aquele café com pão de 
queijo e o banco da praça. Sim, 
o banco da praça. Aquele vaivém 

de pessoas. Repare. 
A vida é bem mais...

PORTRAIT
GISELI ALVES SANTA ROSA, na lente 
exclusiva da fotógrafa Luci Lemes, 
ilumina a coluna de hoje.

LUCI LEMES
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