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Liberada a vacinação dos idosos 
de 87 e 88 anos em Umuarama
OUTRAS FAIXAS DE IDADE TAMBÉM PODERÃO SER ACRESCENTADAS

A Secretaria de Saúde de Umuarama disponibilizou a vacina contra a covid-19 para pessoas de 87 e 88 anos em quatro unidades 
básicas de saúde que atuam como referência na imunização de idosos - UBS Lisboa, UBS Vitória Régia, UBS Bem-Estar e UBS Primeiro 
de Maio. A vacina será ministrada das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. l 7

Cinco empresas 
participam do 
processo de licitação 
para a construção 
de terceiras faixas 
na PR-323. Elas 
apresentaram 
as propostas e 
agora terão a 
documentação 
analisada.

Terceiras 
faixas

l 7

ASSESSORIA/DEP DELEGADO FERNANDO MARTINS

Região do tráfico
Duas grandes apreensões de drogas feitas pela 

Polícia Federal entre novembro de 2020 e fevereiro 
de 2021 apontam que a região noroeste do Paraná 

é um dos pontos preferidos pelos traficantes de 
cocaína que usam aeronaves para transportar o 

entorpecente. A droga geralmente fica escondida em 
lavouras até ser carregada em helicópteros. l 6
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Afsu confirma
participação na
Liga Nacional
de Futsal 2021

l 10

Vereadores
pedem torre
de celular em
Santa Eliza

l 3

Transparência

Helena presta
contas das ações

em Cruzeiro
do Oeste 

l 7

ASSESSORIA

PC vê quebra
de contrato na 
suspensão de 

concurso
l 4
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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

20/1 a 20/2 0,5000 0,1159 0,0000
21/1 a 21/2 0,5000 0,1159 0,0000
22/1 a 22/2 0,5000 0,1159 0,0000
23/1 a 23/2 0,5000 0,1159 0,0000
24/1 a 24/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -21,5% 21,45 
Vale ON -2,5% 95,35 
ItauUnibanco PN -7,3% 25,61 
Petrobras ON -20,5% 21,55 
Lojas Americanas PN +19,9% 28,95 
Brasil ON -11,7% 28,83

IBOVESPA: -4,87% 112.667 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,4530 5,4540 -0,4%

PTAX  (BC) +2,1% 5,5038 5,5044 +0,5%

PARALELO +1,6% 5,2200 5,7300 -0,3%

TURISMO +1,6% 5,2200 5,7100 -0,3%

EURO +2,2% 6,6811 6,6823 +0,4%

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 22/02

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,41
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.253,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/02 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 1.383,75 6,50 5,5%
FARELO mar/21 423,10 -1,20 0,4%
MILHO mar/21 551,00 8,25 10,1%
TRIGO mar/21 664,00 13,25 4,6%

SOJA 151,84 -0,8% -1,2% 151,00
MILHO 73,98 0,8% 1,4% 74,00
TRIGO 76,65 -0,4% 4,5% 78,00
BOI GORDO 285,38 0,1% 2,8% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/02 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 22/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -0,6% 0,6%
SOJA Paranaguá 167,00 1,2% 1,2%
MILHO Cascavel 78,00 1,3% -4,9%

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
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PREVISÃO DO TEMPO

CSP na abertura de envelopes
para terceiras faixas na PR-323

A implementação de ter-
ceiras faixas nos pontos 
mais críticos da PR-323, 
Noroeste, avançou mais 
uma etapa nesta semana. 
Na última quarta-feira (19) 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER/PR) abriu os envelo-
pes com a documentação 
das empresas interessa-
das em realizar as obras.

De acordo com o governo 
do Estado cinco empresas 
participam do processo. Em 
uma etapa anterior elas já 
haviam apresentado as pro-
postas e terão agora a docu-

Duplicação do trecho urbano de Umuarama
Nas próximas semanas de-

vem ser iniciadas as obras de 
duplicação de quatro quilôme-
tros entre os trevos do Gaú-
chão e saída para Mariluz, em 
Umuarama. De acordo com o 
parlamentar, a obra é uma de-
manda antiga e começa a se 
tornar realidade.

“É um pleito muito antigo 
da nossa população, em es-
pecial de Umuarama, que é o 
maior município da região e a 
cidade que mais vai se benefi-
ciar com isso”, destaca.

O Trevo Gauchão é o prin-
cipal gargalo de entrada de 
Umuarama para quem chega 
por Guaíra vindo do Paraguai 

mentação analisada. Depois 
disso, o governo deve anun-
ciar a empresa vencedora.

“Para vencer a licitação é 
necessário atender aos crité-
rios de menor preço e docu-
mentação que atenda todos 
os requisitos previstos no 
edital”, explica o deputado 
Estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), presidente da 
comissão de Segurança Pú-
blica (CSP) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

TERCEIRAS FAIXAS
A implantação de ter-

ceiras faixas ao longo da 

rodovia faz parte do Pro-
grama de Revitalização da 
Segurança Viária do DER. 
Neste momento devem ser 
construídas faixas em 20 
trechos da PR-323, entre 
Doutor Camargo e Iporã.

Segundo o parlamentar, 
a obra é um avanço impor-
tante para melhorar as con-
dições de trafegabilidade da 
rodovia. “Seguirei trabalhan-
do para que novas obras se-
jam realizadas em nossa re-
gião”, pontuou o deputado.

As obras terão prazo de 
execução de 360 dias após 
emissão da ordem de serviço.

ou do Mato Grosso do Sul. O 
local é ponto final da conexão 
Maringá-Umuarama pela PR 
323 e também dá acesso ao 
Aeroporto Municipal Orlando 
de Carvalho e ao Parque In-
dustrial. O trevo é o primeiro 
acesso ao centro de Umuara-
ma e será transformado em 
um viaduto de duas alças.

“O governo do Estado aten-
dendo o nosso pedido e essa 
pauta antiga da população de 
Umuarama deu por priorizar 
esse trecho urbano da rodo-
via. Serão pouco mais de R$ 
81 milhões de reais que serão 
investidos. É uma obra grande 
e complexa”, destaca o deputa-

do Delegado Fernando Martins.
Ainda de acordo com o 

governo, a licitação prevê 
além dos viadutos, também 
a duplicação de pouco mais 
de quilômetros que separam 
os trevos, vias marginais e 
a interseção em desnível no 
trevo de Mariluz.

Segundo o governo, a pre-
visão é de que as obras se-
jam entregues ainda no final 
de 2021. Na semana passa-
da o governo do Paraná entre-
gou o trecho que já foi duplica-
do entre Paiçandu e Maringá.  
Nos próximos dias as obras 
devem seguir no trecho entre 
Doutor Camargo e o Rio Ivaí.
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/02 - 15h49

CHEIA
27/2 - 05h19

Terça 23/2/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 34
min 19

max 34
min 20

Cascavel
max 34
min 18

Foz do Iguaçu
max 35
min 21

max 34
min 19

Curitiba
max 31
min 15

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quarta 24/2/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 25/2/2021

Loterias
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 Brasília - A Pfizer afirmou 
a senadores brasileiros nessa 
segunda (22) que não aceita as 
exigências feitas pelo governo 
brasileiro até agora para ven-
der sua vacina ao País. Partici-
param da reunião o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), e o senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP).

A farmacêutica e o Minis-
tério da Saúde chegaram a um 
impasse em torno das cláusulas 
dos contratos para a comercia-
lização do imunizante: a Pfizer 
quer que o governo brasileiro se 
responsabilize por eventuais 
demandas judiciais decor-
rentes de efeitos adversos da 
vacina, desde que a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) tenha concedido 
o registro ou autorizado o uso 
emergencial e temporário.

A farmacêutica norte-ame-
ricana pretende também que 
qualquer litígio com o governo 
brasileiro seja resolvido em 

Mumbai - Um avião da 
companhia Emirates, com 
remessa de 2 milhões de 
doses da vacina Oxford/
AstraZeneca contra covid-
19 decolou na madrugada 
dessa segunda (22) de Mumbai, 
na Índia, e deve chegar a São 
Paulo às 6h55 desta terça-feira.

De São Paulo, as vaci-
nas seguirão para o Rio de 
Janeiro, onde serão levadas 
para o Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz).

As doses foram produzi-
das pelo Instituto Serum, par-
ceiro da AstraZeneca na Índia 

e maior produtor mundial de 
vacinas. Mesmo prontas, as 
vacinas precisarão passar 
primeiro por Bio-Mangui-
nhos para que possam ser 
rotuladas antes de serem 
distribuídas ao Programa 
Nacional de Imunizações.

A importação de doses 
prontas é uma estratégia 
paralela à produção de vaci-
nas acertada entre a AstraZe-
neca e a Fiocruz. Para acelerar 
a disponibilidade de vacinas à 
população, 2 milhões de doses 
já foram trazidas da Índia em 
janeiro e está previsto um total 
de 10 milhões de doses prontas 

a serem importadas. Além dos 
2 milhões que chegam nesta 
terça ao País, mais 8 milhões 
estão previstas para os próxi-
mos dois meses. 

Enquanto negocia a che-
gada das doses prontas, a 
Fiocruz trabalha na produ-
ção local das vacinas Oxford/
AstraZeneca. Segundo o 
acordo com a farmacêutica 
anglo-sueca, a Fiocruz vai pro-
duzir 100,4 milhões de doses 
de vacinas até julho, a partir 
de um ingrediente farmacêu-
tico ativo importado. A pri-
meira remessa desse insumo 
já chegou ao Bio-Manguinhos 

e o primeiro milhão de doses 
produzido na Fiocruz tem 
entrega prevista para o 
período de 15 a 19 de março.

De acordo com a fundação, 
os dois primeiros lotes esta-
rão liberados internamente 
nos próximos dias. Esses lotes 
são destinados a testes para o 
estabelecimento dos parâme-
tros de produção.

“Com esses resultados, 
a instituição produzirá os 
três lotes de validação, cuja 
documentação será subme-
tida à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária [Anvisa]. 
Esses lotes somarão cerca 

de 1 milhão de doses e seus 
resultados serão enviados à 
Anvisa até meados de março”.

Também está em anda-
mento na Fiocruz o processo 
de transferência de tecnolo-
gia para a produção do IFA no 
Brasil, o que tornará a funda-
ção autossuficiente na produ-
ção das vacinas. A previsão é 
que as primeiras doses com 
IFA nacional sejam entregues 
ao Ministério da Saúde em 
agosto, e, até o fim de 2021, 
seja possível entregar 110 
milhões de doses, elevando 
o total produzido no ano pela 
Fiocruz para 210,4 milhões.

Voo com 2 milhões de doses de vacinas 
destinadas ao Brasil decola da Índia

Pfizer diz que não aceita condições de Bolsonaro para vender vacina ao Brasil
uma Câmara Arbitral de Nova 
York. E pede que o governo 
renuncie à soberania de seus 
ativos no exterior como garan-
tia de pagamento, bem como 
constitua um fundo garantidor 
com valores depositados em 
uma conta no exterior.

O presidente Jair Bolso-
naro atacou as condições e as 
negociações com a multina-
cional empacaram. A reunião 
com os parlamentares foi reali-
zada para que eles tentem aju-
dar a contornar o problema, 
por meio do diálogo com o 
governo e também de iniciati-
vas legislativas.

Segundo a Pfizer disse aos 
senadores, as cláusulas que 
ela apresenta não são exclusi-
vas da empresa, mas de várias 
farmacêuticas. Seguem um 
padrão internacional e estão 
em vigor em contratos ao 
redor do mundo.

Na América Latina, apenas o 
Brasil, a Venezuela e a Argentina 

não teriam aceitado as regras.
O Chile, por exemplo, assi-

nou contrato e recebeu, em 
dezembro, milhares de doses 
da Pfizer, que já estão sendo 
aplicadas em sua população.

No mundo, 69 países 
já compraram a vacina da 

farmacêutica norte-americana, 
desenvolvida em parceria com 
a alemã BioNTech.

Do encontro virtual parti-
ciparam também diretores da 
Johnson & Johnson, que pre-
tende vender a sua vacina, a 
Janssen, ao Brasil.

No domingo (21), o Minis-
tério da Saúde informou que 
pediu orientação ao Palácio do 
Planalto sobre como proceder 
para solucionar o impasse, já 
que as negociações estariam 
empacadas “por falta de flexi-
bilidade das empresas”.
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Vereadores querem  
acesso à telefonia  
em Santa Eliza

Vereadores de Umuarama 
se reuniram na noite de on-
tem (segunda-feira, 22) em 
sessão ordinária, que foi ini-
ciada às 19h30, para discutir 
propostas dos poderes Execu-
tivo e Legislativo. Na pauta da 
ordem do dia, foram apresen-
tados apenas cinco Projetos 
de Decreto Legislativo. Quatro 
deles eram de autoria do vere-
ador Ronaldo Cruz Cardoso e 
um, foi apresentado pela vere-
adora Ana Novaes.

Tais proposições propu-
nham a denominação de vias 
públicas. Dois deles no Jar-
dim Residencial Portinari e 
nos parques nos parques re-
sidenciais Bela Casa I e II e o 
último no Parque Portugal.

SEM TORRE
Além destas proposições, 

três outras foram apresenta-
das, tendo sido assinadas pe-
los Ana Novaes e Antonio Apa-

TJPR mantém condenação
de ex-diretor da Assembleia

O ex-diretor da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) Abib Miguel, conheci-
do como Bibinho, denuncia-
do pelo Ministério Público do 
Paraná em 2015, no âmbito 
da Operação Argonautas, do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), teve sua con-
denação mantida pelo Tribu-
nal de Justiça do Paraná. Em 
sessão realizada no dia 18 

Duplicação de pena
Um projeto de lei duplica a pena para o crime de tortura 

quando a vítima for criança, gestante, pessoa com deficiência, 
adolescente ou maior de 60 anos. O texto tramita na Câmara 

dos Deputados. A proposta é do deputado federal Diego Garcia 
(Podemos-PR) e altera a Lei dos Crimes de Tortura. A lei prevê 
hoje reclusão de 2 a 8 anos para os condenados por tortura. 
A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima for 
criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou 
idoso. Para o deputado, a punição atual é branda e deve 
ser aumentada. Ele decidiu apresentar o projeto após 

tomar conhecimento do caso da criança de 11 anos que 
era mantida acorrentada pelo pai em um barril de metal, 

passando sede e fome. O caso aconteceu em Campinas (SP) 
e ganhou repercussão nacional.

Pimentel sem covid 
O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), 
informou no último sábado (20) à tarde, que o seu avô, 
o ex-governador Paulo Pimentel, 92 anos, recebeu alta 
médica e vai continuar o tratamento em sua casa. O ex-
governador estava internado no Hospital Nossa Senhora 
das Graças desde o dia 25 de dezembro último com 
covid-19. “Graças a Deus tivemos hoje uma grande notícia na 
nossa família. Meu avô Paulo Pimentel, de 92 anos, recebeu 
alta médica e seguirá o tratamento em casa ao lado das filhas, 
netos e bisnetos. Graças a oração de todos vocês e o zeloso 
cuidado dos profissionais da saúde, ele venceu mais está 
grande batalha, agora, contra a covid-19. É muito importante 
manter os cuidados sanitários e fortalecer um grande plano 
nacional de vacinação. Tendo a certeza que dias melhores 
virão”, informou o vice-prefeito curitibano. A esposa de Paulo 
Pimentel, dona Yvone, faleceu em janeiro em consequência 
de complicações da doença.

Absolvido
O ex-governador Beto Richa foi absolvido pela Justiça 
Federal de uma acusação de desvio de verba quando 
era prefeito de Curitiba. O dinheiro era um repasse do 
Ministério da Saúde para a reforma de três unidades 
de atendimento ao público. Na sentença, o juiz Nivaldo 
Brunoni, da 23ª Vara Federal em Curitiba, justificou a 
decisão afirmando que o Ministério Público Federal não 
apresentou provas sobre o que apresentou na denúncia. 
A defesa alegou que, em casos assim, onde há o repasse 
através de convênio, o prefeito não é responsável direto 
pelo acompanhamento, cabendo, sim, aos secretários da 
Saúde, Fazenda e Obras a missão. Nenhum dos responsáveis 
por estas áreas foi citado pelo MPF.

Avaliação negativa
A avaliação negativa do 
governo de Jair Bolsonaro 
subiu para 35,5%, de acordo 
com uma pesquisa da CNT/
MDA divulgada ontem (22). 
Por sua vez, a avaliação 
positiva caiu quase nove 
pontos e chegou a 32,9%. No 
levantamento divulgado em 
outubro de 2020, a avaliação 
positiva era de 27,2%. “Em 
relação à aprovação pessoal 
do presidente, também se 
observa queda em relação 
à última pesquisa. Fim 
do auxílio emergencial, 
embates com a imprensa 
e priorização da pauta de 
costumes podem explicar 
essas oscilações”, informa a 
CNT sobre o levantamento.

Justa condenação
Levantamento do instituto 
Paraná Pesquisas, realizado 
entre os dias 16 e 19 de 
fevereiro deste ano, indica 
que 57% das pessoas 
ouvidas consideram justa a 
condenação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
enquanto 37,6% dizem que 
ela é injusta. A pesquisa foi 
realizada em 2.264 pessoas, 
com idade de 16 anos ou 
mais, em 200 municípios de 
26 Estados mais o Distrito 
Federal. O índice dos que não 
sabem ou não opinaram é 
de 5,4%. A amostra atinge 
um grau de confiança de 
95,0% para uma margem 
estimada de erro de 
aproximadamente 2,0%.

de fevereiro, os desembar-
gadores da 2ª Câmara Crimi-
nal do TJPR julgaram apela-
ção do réu e reforçaram, por 
unanimidade, que ele é cul-
pado pelos crimes de orga-
nização criminosa e lavagem 
de dinheiro, devendo cumprir 
pena de 251 anos, 6 meses 
e 21 dias de reclusão, além 
do pagamento de 1.250 
dias-multa (o equivalente a 
R$ 1,5 milhão).

Conforme sustenta o 
MPPR na denúncia, o ex-di-
retor foi responsável por um 
esquema de contratação de 
servidores “fantasmas” que 
levou ao desvio de mais de 
R$ 216 milhões de recursos 
públicos da Alep entre 1997 
e 2010. O dinheiro desviado 
era “lavado” com a compra 
de imóveis urbanos e rurais 
colocados em nome do ex-di-
retor e de seus familiares.

recido dos Santos “Pé Duro”. 
As propostas são de apelo 
para três  operadoras de tele-
fonia móveis: Tim, OI e Vivo. 
Ao pedido formal é para que o 
Município apele pela viabilida-
de da instalação de uma torre 
de telefonia móvel, no distrito 
de Santa Eliza.

Na consideração os verea-
dores ressaltam que o distrito 
de Santa Eliza não possui tor-
re de telefonia móvel, embora 
exista um local para a devida 
instalação. Ainda ressaltam 
que os moradores daquela 
localidade possuem telefonia 
móvel, porém, têm grande difi-
culdade de se comunicar com 
outras pessoas, em especial 
no caso de emergências como 
bombeiros, ambulâncias e 
serviços de emergência.

Os parlamentares ressal-
tam que o acesso à telefo-
nia móvel naquela localidade 
é de baixa qualidade e, so-

mente a instalação de uma 
torre, poderia melhorar a 
qualidade do sinal e facilitar 
o acesso à tecnologia.

Para finalizar, Ana e “Pé 
Duro” salientam: “Em apro-
vação de tais argumentos, 
apela às operadoras para que 
tomem providências urgentes 
no sentido de instalar a torre 
e adequar seus serviços aos 
interesses dos usuários com 
qualidade e eficiência”.

Os projetos de decretos le-
gislativos foram discutidos e vo-
tados em primeiro turno. Após 
terem sido aprovados, serão 
novamente apresentados em 
segunda sessão ordinária na 
próxima segunda-feira, 1º de 
março para o segundo e defini-
tivo turno de votação. Já as mo-
ções forma aprovados em ape-
nas um processo de discussão 
e votação na Câmara. Com a 
aprovação, serão encaminha-
dos às operadoras de telefonia.

ALEX MIRANDA

ACESSO à telefonia móvel em Santa Eliza é de baixa qualidade. Só a instalação de uma torre pode melhorar a qualidade de sinal e facilitar 
o acesso à tecnologia
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PC aponta quebra de 
contrato da UFPR na 
suspensão do concurso

O delegado-geral da Polí-
cia Civil do Paraná (PCPR), 
Silvio Jacob Rockembach, 
informou no último domingo 
(21) que o Governo do Esta-
do do Paraná buscará repa-
ração dos danos causados 
e responsabilização dos res-
ponsáveis pela suspensão 
do processo seletivo para 
delegados, investigadores e 
papiloscopistas. As provas 
aconteceriam no domingo e 
a suspensão foi comunica-
da oficialmente pelo Núcleo 
de Concursos da Univer-
sidade Federal do Paraná 
(NC-UFPR), contratado para 
organizar o concurso, às 
5h42, poucas horas antes 
do início da aplicação.

Em nota pública, emitida 
ainda na parte da manhã, a 
Polícia Civil informou que en-
caminhou ofício ao NC-UFPR 
requisitando os motivos que 
levaram ao cancelamento. 
Até o início da tarde, não ha-
via recebido resposta.

O Governo deve entrar com 
processo administrativo por 
quebra de contrato contra o 
NC-UFPR. Além de indeniza-
ção no limite da Lei Federal 
8.666/93, o processo pode-
rá acarretar também o impedi-
mento do núcleo de contratar 
com o Governo do Estado do 
Paraná por dois anos.

O governador Ratinho Jr 
afirmou em suas redes so-
ciais que essa é uma situ-

Responsabilização
Segundo o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, cláusulas 

do contrato foram quebradas pelo NC-UFPR, e o Estado buscará re-
paração. “Solicitamos à PCPR todas as informações para que a CGE 
adote medidas de responsabilização pelo ato desleal e desrespeito-
so com os candidatos que prestariam essa prova”, disse. “A pedido 
do governador, a CGE já destacou seus especialistas em procedi-
mentos e contratos administrativos, bem como atos correcionais 

para que todo o processo seja apurado”.

Suspensão das provas
O comunicado da suspensão das avaliações foi publicado pelo 

NC-UFPR no final da madrugada do domingo, e a alegação foi de 
“ausência de requisitos indispensáveis de segurança para a aplica-
ção das provas”, o que colocaria em risco a integridade das avalia-
ções e a saúde dos envolvidos na realização do concurso. Porém, o 
delegado-geral da PCPR destacou que era de responsabilidade do 

próprio Núcleo de Concursos assegurar tais medidas.
“Se havia falhas, deveriam ter relatado de forma transparente, 

ainda que o concurso precisasse ser adiado. Porém, isso teria de ser 
feito com a antecedência necessária para que os candidatos fossem 
avisados e não fossem prejudicados”, disse Rockembach. “Tínhamos 
a garantia, inclusive por escrito, que o NC-UFPR estava totalmente 
preparado e em condições de preparar as provas. Agora estamos 

apurando quais foram as falhas alegadas por eles”, complementou.

ação inaceitável. “Concur-
sandos de todo o País se 
deslocaram para Curitiba 
e região para realizar o 
concurso. Não compactua-
mos com esse desrespei-
to”, escreveu.

O delegado-geral reforçou 
que a decisão do NC-UFPR 
foi unilateral e surpreendeu a 
Polícia Civil. “Ficamos saben-
do da suspensão junto com 
toda a sociedade, a partir do 
comunicado publicado pela 
UFPR. Mantivemos contato 
constante, desde novembro, 
e a resposta sempre era de 
que tudo corria dentro do 

planejado para a realização 
do concurso. Ainda ontem à 
tarde estive pessoalmente 
com os responsáveis do 
Núcleo de Concursos e 
não houve qualquer comu-
nicado sobre eventuais pro-
blemas para realização das 
provas”, salientou.

Ele garantiu que o concur-
so será realizado em nova 
data, ainda que seja preci-
so contratar outra banca. 
“Temos a necessidade de 
contratação de pessoal para 
a Polícia Civil e esse concur-
so será realizado assim que 
possível”, disse.

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

DELEGADO geral garantiu que o concurso será realizado em nova data, ainda que seja preciso contratar outra banca

Em alta
O secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, pede à população 
que não descuide das medidas 
de combate à disseminação do 
coronavírus: “O Paraná apresenta 
altas no número de casos da 
covid-19. A Macrorregional Oeste 
está em estado preocupante, os 
leitos SUS dessa região registram 
diariamente de 90 a 100% de 
lotação. Cinco municípios da macrorregião não têm mais leitos de UTI 
SUS disponíveis. Estamos conversando com os municípios para tentar 
colaborar além daquilo que o Estado tem feito”, destacou.

Reforma tributária
O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode) e sua equipe elaboraram 
uma cartilha explicativa sobre 
a reforma tributária, para 
esclarecer os pontos de tensão 
que permeiam o assunto. O 
senador Oriovisto defende 
três questões fundamentais 
para a aprovação da reforma: a 
simplificação dos tributos, não 
permitir o aumento da carga 
tributária no Brasil - que já 
está muito próxima da média 
da OCDE - e a transparência 
no processo de transição para 
o novo modelo que deverá 
ser aprovado.

Reforma tributária II
Oriovisto explica que a dívida 
pública já está muito próxima 
de 100% do PIB brasileiro. 
“Essa situação deve nos fazer 
entender o quão urgente é a 
necessidade de reformarmos 
nosso sistema tributário e de 
gastos públicos, com as reformas 
tributária e administrativa. 
Sem elas, condenaremos a 
próxima geração de brasileiros 
a vivenciar outras décadas 
perdidas e a perder o timing do 
crescimento econômico e do 
desenvolvimento social”.

Viver Mais
Ponta Grossa será a 11ª cidade 
do Paraná a ser contemplada 
pelo Programa Estadual Viver 
Mais. A autorização da ordem 
de serviço para a construção 
de um Condomínio do Idoso foi 
assinada nessa segunda-feira 
(22) pelo governador Ratinho 
Junior. O empreendimento será 
composto por 40 moradias 
destinadas a pessoas com 60 
anos ou mais, que poderão 
usufruir de um amplo espaço 
com estrutura de saúde, lazer e 
acompanhamento social pagando 
apenas um aluguel social.

Viver Mais II
O primeiro condomínio 
para idosos foi entregue 
em Jaguariaíva e, além de 
Ponta Grossa, há obras em 
andamento em Foz do Iguaçu, 
Irati e Prudentópolis. Cascavel, 
Cornélio Procópio, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, Maringá e 
Telêmaco Borba também serão 
contemplados e o objetivo é 
chegar à contratação de 21 
empreendimentos.

PEC Emergencial
O Ministério da Economia 
discute nova rodada do auxílio 
emergencial. A ideia do governo 
e de líderes partidários é que a 
PEC seja votada no plenário do 
Senado já na quinta-feira (25). 
As discussões se afunilaram 
para um modelo com três ou 
quatro parcelas entre R$ 250 
e R$ 300 para a assistência. 
Inicialmente, o Ministério 
defendia o valor de R$ 200.

Quem será?!
Depois que Jair Bolsonaro 
voltou a falar de mais mudanças 
no governo (“Na semana que 
vem, teremos mais”), inflou 
a bolsa de apostas sobre 
quem vai ser sacado. Segundo 
especulações, estariam na mira 
dois auxiliares de Paulo Guedes: 
Waldery Rodrigues, secretário 
de Fazenda, e Carlos da Costa, 
secretário de Produtividade, 
Emprego e Competitividade.

Questões sociais
Indicado por Bolsonaro para 
substituir Castello Branco no 
comando da empresa, o general 
Silva e Luna diz que a Petrobras 
tem de enxergar “questões sociais” 
e que quer ouvir o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Além 
disso, Silva e Luna negou que o 
presidente tenha pedido mudanças 
na política de preços da estatal.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Lula lá (na cela)
A repercussão nacional 
da sondagem da Paraná 
Pesquisas, feita a pedido da 
Coluna, sobre a concordância 
ou não dos brasileiros a 
respeito da condenação 
do petista mostra que o 
ex-presidente Lula da Silva 
ainda é forte na mídia e na 
cabeça do povo. E só.

Foram-se os anéis
A despeito da iminente 
decisão do STF sobre 
a anulação ou não da 
condenação de Lula, índices 
mostram que o petista não 
é tão forte eleitoramente 
como anos antes.

Aliás...
... o sonho eleitoral do 
presidente Jair Bolsonaro - já 
disse a amigos, que disputará 
a reeleição - é confrontar com 
Lula no pleito do ano que vem, 
se ele estiver ficha-limpa.

O Literato
Faleceu aos 96 anos, em São 
Paulo, o editor e escritor 
baiano Gumercindo Rocha 
Dorea, dono da editora GRD, 
que lançou grandes escritores 
como Rubem Fonseca, Nélida 
Piñon, Gerardo Melo Mourão 
e Ignácio de Loiola Brandão. 
Foi o pioneiro no lançamento 
de ficção científica no Brasil 
e editor de vários livros de 
Plínio Salgado. 

Bons tempos
Gumercindo foi o maior 
descobridor de talentos 
literários do País numa época 
em que a literatura de ficção 
era valorizada pelas editoras, 
que hoje focam em best-
sellers internacionais visando 
mercado de mídia.

Isolamento social
O ministro Edson Fachin, do 

2020 não acabou
Organizadores de grandes eventos no País ainda repensam a 
agenda para este ano, a despeito do início (muito tímido) da 
vacinação contra a pandemia de covid-19. A ABF Franchising 
Expo, a maior do setor, foi transferida do meio do ano para 
29 de setembro a 2 de outubro, no Expo Center Norte (SP). 

No Rio de Janeiro, a Expo Franchising ABF Rio será de 11 a 13 
de novembro. Ainda há dúvidas sobre a Bienal do Livro do 

Rio de Janeiro, feiras de turismo em capitais e a realização do 
Rock’n Rio, apesar das divulgações.

STF, reconheceu o pedido 
de suspensão de ações de 
despejos e remoções de 
comunidades quilombolas 
no contexto da pandemia. 

Êpa, êpa
A Prefeitura de São Jerônimo 
(RS) citou “castramento” de 
idosos para vacinação contra 
a covid-19 e a informação 
viralizou nas redes, corrigida 
em Diário Oficial.

MERCADO
Taxiando
Quem entende do setor 
acha que há muito vento 
e pouca turbina nesse 
projeto da companhia aérea 
da Itapemirim, que quer 
começar a operar com um 
airbus apenas.

Na pista 1
A Mercado Livre está 
reforçando sua rede de 
entregas via iFood, Rappi e 
entregadores autônomos. 
Circulou na praça que 
vai acabar com a rede de 
caminhões. Oficialmente, a 
empresa avisa que vai manter 
a logística com as 600 carretas 
e 10 mil vans, investindo em 
todos os modais.

Na pista 2
A Mercado conta hoje 
com 51 carros elétricos 
para entregas no Brasil. 
E emprega 36 mil 
colaboradores no País, 
diretos e indiretos.  

Apps de Comida 
A Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, 
constatou que os gastos com 
os principais aplicativos de 
delivery de comida (Rappi, 
Ifood e Uber Eats) cresceram 
149%. Dezembro foi o mês 
com mais demanda. O 
acumulado desde março 
soma 189% de alta no ano.

Secretaria de Obras
conclui recapeamento
na Ângelo Moreira

A empreiteira contratada 
pelo município praticamente 
concluiu o recapeamento 
asfáltico na Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
entre as avenidas Rondô-
nia e Padre José Germano 
Neto Júnior. O último trecho 
recebeu a capa de massa 
asfáltica quente (CBUQ) 
nesta segunda-feira, 22. A 
via também teve ampliação 
da rede de galerias pluviais 
nos dois sentidos.

A implantação do reforço 
nas galerias exigiu escava-
ções na Avenida Rondônia, 
na quadra que fica na frente 
da 7ª Subdivisão Policial, 
onde o asfalto também já foi 
novamente implantado. Nos 
próximos dias a empresa fará 
a sinalização horizontal dos 
trechos que receberam ser-
viços (faixa divisora de pista, 
estacionamento, ‘pare’ e fai-
xas de pedestres).

“Estamos finalizando a 
recuperação de uma impor-
tante via da cidade, no ponto 
que concentra o Pronto Aten-
dimento 24h, a delegacia, a 
futura UBS Posto Central, o 
Cisa Amerios, Sest/Senat, 
várias empresas e residên-
cias. O recapeamento leva 
mais segurança e conforto 
para os usuários, especial-
mente pacientes transpor-
tados por ambulâncias para 
atendimento nas unidades 
de saúde”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom. “Melho-
rar a mobilidade urbana e 
a acessibilidade continuam 
sendo prioridades em nossa 

administração”, completou.
Na mesma região, o reca-

peamento também foi execu-
tado na Av. Padre José Ger-
mano, das imediações da 
Praça Tamoio, na Zona Seis, 
até a Rua Valter Kreiser, aten-
dendo dezenas de comércios, 
moradias e a Secretaria de 
Defesa Social (que inclui a 
Guarda Municipal, Umutrans 
e Defesa Civil). O mesmo con-
trato prevê ainda as obras de 
ampliação das galerias pluviais 
e recapeamento da Avenida 
Presidente Castelo Branco.

O prefeito lembra que são 
pontos de asfalto antigo, 
bem danificados pela ação 
do tempo, tráfego pesado 
e a falta de galerias, o que 
compromete a durabilidade 
do pavimento. Porém, com o 
reforço na drenagem pluvial 
e o recapeamento em massa 
asfáltica quente, a trafegabi-
lidade será sensivelmente 
melhorada e a conservação 
das vias facilitada.

A empreiteira executou 

o recapeamento parcial da 
Avenida Presidente Castelo 
Branco, da Praça Santos 
Dumont até a Parigot de 
Souza e da Pernambuco até a 
Tiradentes, na região central, 
restando a parte onde está 
sendo implantadas galerias 
pluviais com alta capacidade 
de escoamento, na frente do 
Bosque dos Xetá.

O secretário de Obras, 
Isamu Oshima, lembra 
que os recursos investi-
dos nesta obra somam R$ 
3.029.361,84 oriundos do 
governo do Estado, sem endi-
vidamento do município. No 
total, são 51.462,79 m² de 
recape. Foram contemplados 
trechos da Avenida Dr. Ângelo 
Moreira (da Delegacia de Polí-
cia Civil até o local da feira), 
da Avenida Padre José Ger-
mano Neto Júnior; na Castelo 
Branco (da Santos Dumont 
até a Avenida Tiradentes); e 
a Rua Irati, recapeada entre 
a Rua Tomás Gonzaga e a Av. 
Rio Grande do Norte.

A Secretaria de Obras realiza 
reperfilamento em trechos de ruas 
do Jardim Veneza que nos próxi-
mos dias receberão a micropavimen-
tação. O trabalho começou ontem 
(22), pela rua Ignácio Urbanski, 
e deve continuar na terça pelas 
demais vias. Na quarta (24), 
começa uma nova etapa de micro-
pavimentação em ruas dos Jardins 
Kennedy, Novo Milênio e Veneza. 
Os serviços preliminares compreen-
dem a limpeza do pavimento, 
correção de imperfeições e a poda 
de árvores, preparando o terreno 
para a aplicação do material.

O último trecho recebeu a capa de massa asfáltica quente ontem. A via também teve ampliação 
da rede de galerias pluviais nos dois sentidos

TIAGO BOING/ASSESORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESORIA-PMU
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A Polícia Federal descobriu 
no último final de semana, um 
esquema de transporte de co-
caína por helicóptero. Mais de 
200 quilos do entorpecente e 
uma aeronave foram apreen-
didos a menos de 100 quilô-
metros de Umuarama.

A aeronave foi encontra-
da estacionada à beira de 
uma lavoura, onde a droga 
estava escondida.

Bastou que os agentes 
caminhassem alguns metros 
pela plantação que logo encon-
traram a grande quantidade de 
cocaína. Eram vários tabletes, 
que estavam, prestes a serem 
colocados no helicóptero. O 
destino do entorpecente não foi 
revelado pelos policiais.

A apreensão de toda a 
droga, aconteceu na manhã 
de domingo, a pouco mais 
de 90 quilômetros de Umu-
arama, dentro dos limites do 
município de Santa Mônica.

A descoberta do crime 
de tráfico aconteceu depois 
que denúncias chegaram à 
Polícia Federal, de que na-
quela região estavam sendo 
abastecidos helicópteros em 
áreas isoladas, fora do pa-

Polícia Federal apreende 220 quilos
de crack e um helicóptero na região

Atropelamento fatal
Marinho de Lima 73 anos, 
morreu atropelado na 
rodovia entre os municípios 
de Umuarama e Xambrê. 
Ele chegou a ser socorrido e 
depois levado ao hospital, mas 
não resistiu aos ferimentos.
O acidente aconteceu por 
volta das 20h30 de sábado 
(20), quando o motociclista 
Marciano Caldeira da Silva, 
de 30 anos, não conseguiu 
desviar do pedestre que 
andava no meio da pista.
Após o choque, socorristas 
do Samu foram acionados 
prestaram socorro à Lima. 
Silva também sofreu 
ferimentos e estava caído 
sobre a pista quando o socorro 
chegou. Ele estava consciente 
e sofreu uma fratura num 
dos braços. O pedestre 
apresentava ferimentos mais 
graves, estava inconsciente 
e com o pulso fraco, além 
de suspeita de trauma de 
crânio, fraturas de costelas 
e laceração com fratura no 
fêmur. Constatada a morte, o 
corpo foi encaminhado ao IML 
de Umuarama.

132 quilos de crack apreendido 
tinham Umuarama como destino

drão convencional de abas-
tecimento, o que indicava a 
prática de atos ilícitos.

Foi então que o helicóptero, 
modelo RR-44, foi localizado e 
monitorado pelos agentes, até 
o momento em que pousou 
em uma propriedade rural em 
Santa Mônica. Naquele local 
a aeronave seria abastecida e 
carregada com o entorpecente.

Ainda de acordo com os 
agentes, três homens foram 
presos, um deles era o piloto 
e dois comparsas estavam 
fazendo o trabalho logístico.

Depois da pesagem, foi 
descoberto que naquele lo-
cal estavam 220 quilos de 
cocaína pura.

Além da droga e da aerona-
ve, também foram apreendi-
dos combustível e apetrechos 
que seriam utilizados no abas-
tecimento do helicóptero.

MAIS COCAÍNA
Em novembro do ano pas-

sado, a Polícia Federal havia 
realizado uma apreensão se-
melhante na região de Barbo-
sa Ferraz (a 170 quilômetros 
de Umuarama). Naquela oca-
sião, foram encontrados 430 

kg de cocaína, também trans-
portada por helicóptero.

Ainda conforme os agentes 
da PF, a apreensão dos 220 
quilos de cocaína de ontem, 
foi a maior realizada pela Po-

lícia Federal de Maringá neste 
a ação contou com o apoio da 
Polícia Militar de Loanda e do 
Grupamento de Operações 
Aéreas da Polícia Civil.

Os homens presos respon-

derão por tráfico internacional 
de drogas e também por as-
sociação criminosa e estão 
recolhidos na carceragem da 
Delegacia da Polícia Federal 
de Maringá.

Um homem 
que transporta-
va 132 quilos 
de crack em 
um carro na ci-
dade de Guaíra 
(114 quilôme-
tros de Umua-
rama) foi preso 
após fugir de 
uma aborda-
gem no final da 
tarde do último 
domingo (21). Os policiais 
militares do 19º Batalhão, 
que fizeram a apreensão, 
descobriram que o destino 
da droga era Umuarama.

Uma equipe policial de 
Radiopatrulha notou um 
Volkswagen Up, de cor ver-
melha e com placas de Gua-
íra, em alta velocidade pelo 
bairro Eletrosul. Ao tentar 
a abordagem, o motorista 
empreendeu fuga pela rodo-
via BR-272, sentido à Terra 
Roxa. Mais uma equipe poli-
cial do 19º Batalhão auxiliou 

na perseguição e o suspeito 
foi abordado após 20 quilô-
metros de fuga, nas imedia-
ções do trevo de acesso ao 
município de Terra Roxa.

Durante a vistoria no inte-
rior do carro, foram encontra-
dos 125 tabletes de crack, 
totalizando 132 quilos da dro-
ga. O motorista, de 35 anos, 
que não teve sua identidade 
revelada pelos policiais, aca-
bou preso e foi encaminha-
do, juntamente com a droga e 
o veículo à Delegacia da Polí-
cia Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO-PF

APREENSÕES mostram que propriedades rurais no noroeste do Paraná servem como ponto de distribuição e transbordo de drogas

Everaldo Luiz Fernandes, 30, morreu por volta das 19h de 
domingo (21) na rodovia BR-272, em Francisco Alves, em frente 
ao Posto Paraná III, depois que se envolveu em um acidente quan-
do pilotava sua uma motocicleta. Ele bateu de frente contra um 
Chevrolet/Cruze que era conduzido por um homem de 57 anos, 
que trazia como passageira a esposa, de 52 anos. O casal sofreu 
ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital em Umuarama. 
Polícia Rodoviária Federal constatou que colisão aconteceu na 
pista de rolamento que era ocupada pelo Cruze. O corpo de 
Everaldo foi liberado do IML de Umuarama no final da manhã de 
ontem (segunda-feira, 22).

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DROGA apreendida foi avaliada em cerca de R$ 1.3 milhão e 
seria entregue em Umuarama
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Liberada a vacina para idosos
com 87 e 88 anos em Umuarama

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama dispo-
nibilizou a vacina contra co-
ronavírus para pessoas de 
87 e 88 anos em quatro uni-
dades básicas de saúde do 
município que atuam como 
referência na vacinação de 
idosos – UBS Lisboa, UBS 
Vitória Régia, UBS Bem-Es-
tar e UBS Primeiro de Maio. 
A vacina será ministrada 
das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 16h, de segunda 
a sexta-feira.

Dependendo da procura, 
outras faixas de idade pode-
rão ser acrescentadas. “Va-
mos realizar a imunização 
nessas unidades até esgo-
tarmos as vacinas que che-
garam para os idosos e não 
foram utilizadas até agora. 
Começamos com 90 anos 
e depois baixamos para 89, 
agora é a vez do pessoal de 
87 e 88 anos. Dependen-
do da demanda poderemos 
baixar ainda mais a faixa 
etária, até esgotarmos esse 

A prefeita Helena Bertoco se reuniu com vereadores e secretários municipais na última quinta-feira 
(18) para realizar uma prestação de contas de todas as ações que estão em andamento no Muni-
cípio de Cruzeiro do Oeste.
Foram apresentadas as obras em andamento, o planejamento estratégico de pavimentação urbana e rural, 
as ações sociais, as atividades da indústria e comércio, os preparativos para o retorno das aulas e, por 
fim, os relatórios financeiros.
A ação teve como objetivo posicionar os novos integrantes da Câmara de Vereadores sobre as obras, ações 
e projetos que o Município tem desenvolvido, facilitando o acesso à informação e estabelecendo um canal 
direto para que legislativo e executivo possam trabalhar de maneira articulada em prol da população.
Na oportunidade, a prefeita pediu apoio aos vereadores diante de dificuldades enfrentadas, ressaltando a 
importância do legislativo para o desenvolvimento do Município.

lote de vacinas”, explicou a 
secretária municipal de saú-
de, Cecília Cividini.

Outra informação impor-
tante é que para este grupo 
não é necessário agendar 
a vacina – o que pode ser 
feito, opcionalmente, nos 
telefones das UBS. “Basta 
procurar as unidades es-
trategicamente distribuídas 
pelo município”, informa a 
secretária. Caso haja algu-
ma dúvida quanto à imuniza-
ção e o andamento da cam-
panha de vacinação contra 
o coronavírus, a população 
pode entrar em contato pelo 
telefone 160 – um canal de 
comunicação exclusivo para 
informações sobre a Co-
vid-19 em Umuarama.

Até o momento, a Secre-
taria de Saúde já aplicou 
a primeira dose a 3.249 
umuaramenses e outras 
551 pessoas também já re-
ceberam a segunda dose, 
totalizando 3.800 vacinas 
aplicadas, dos tipos Coro-

navac e AstraZeneca/ Ox-
ford a pessoas dos grupos 
prioritários definidos pelos 
planos nacional e estadual 
de imunização. A segun-

da dose já foi ministrada 
a internos e trabalhadores 
em instituições de longa 
permanência para idosos 
(ILPIs), vacinadores/aplica-

Com 27 novos casos con-
firmados ontem (segunda-
-feira, 22), chega a 7.399 o 
número de umuaramenses 
com diagnóstico positivo 
para covid-19 desde o início 
da pandemia. Desse total, 
4.590 se recuperaram e 85 
pessoas morreram.

Outras 2.711 permane-

Registrados mais 27 infectados
pela covid-19 em Umuarama

cem em isolamento domici-
liar e 29 estão hospitaliza-
das, seis delas em unidades 
de terapia intensiva (UTIs) 
de Umuarama, Maringá e 
Sarandi. Os novos casos são 
14 homens e 13 mulheres. 
Há ainda 2.243 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo coronavírus.

As notificações de sín-
dromes gripais somam 
19.536 desde março de 
2020, das quais 9.894 fo-
ram descartadas.

Dos 20 leitos de UTI con-
tratados nos hospitais da 
cidade para pessoas com 
Covid, 18 estavam ocupados 
nesta segunda (90%), bem 
como 28 das 30 vagas em 
enfermarias (93,3%).

dores da vacina contra Co-
vid-19 e demais servidores 
da área de saúde, que atu-
am diretamente no enfren-
tamento da doença.

IDOSOS podem procurar as seguintes unidades de saúde: UBS Lisboa, UBS Vitória Régia, UBS Bem-Estar e UBS Primeiro de Maio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ASSESSORIA
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Portas abertas
para o futuro

Na missão do SENAR-PR está o compromisso com 
a profissionalização e a melhoria da qualidade de vida 
da população rural. E são inúmeros os exemplos que 
mostram que a instituição está no caminho certo. Um 
deles é o fato de que o SENAR-PR vem conseguindo 
abrir as portas do mercado de trabalho para seus alunos.

Esse foi o caso de uma jovem estudante de um 
colégio agrícola de Rio Negro, que após realizar as 
formações do SENAR-PR “Manejo Integrado de Pragas 
– inspetor de campo (MIP-Soja)” e “Aplicação de 
agrotóxicos – NR 31.8” foi vitoriosa em um processo 
seletivo de uma grande empresa do ramo agropecuário 
do qual participaram dezenas de candidatos.

Esse não é um caso isolado, diversos jovens 
encontram nos cursos do SENAR-PR muito mais que 
um certificado, mas a certeza de que estão sendo 
preparados para assumir o papel de protagonistas 
do próprio destino e assim escreverem seu nome na 
história do Paraná.

Outros programas, como o Jovem Agricultor 
Aprendiz (JAA) e Aprendizagem de Adultos e 
Jovens (AAJ) despertam as novas gerações para as 
oportunidades profissionais existentes no campo. 
Através destas iniciativas, muitos descobrem a 
própria vocação na produção rural. Alguns seguem 
este caminho em um curso universitário, outros 
passam direto para o mercado de trabalho, mas de 
um modo geral, todo este público descobre através 
do SENAR-PR que é possível crescer pessoal e 
profissionalmente mantendo os vínculos com a terra.

sistemafaep.org.br

Com crescimento de 14%, PR
lidera a produção de tilápias

O Paraná ampliou a lide-
rança nacional na produção 
de tilápias. O volume em 
2020 chegou a 166 mil 
toneladas, um aumento de 
14% em relação a 2019, 
quando foram comerciali-
zadas 146.212 toneladas. 
O resultado é cerca de 
135% superior ao obtido 
por São Paulo, vice-líder 
com 74.600 toneladas. O 
levantamento foi divulgado 
nesta segunda-feira (22) 
pela Associação Brasileira 
de Piscicultura, dentro do 
anuário Peixe BR 2021.

O bom desempenho 
do Estado foi puxado pelo 
modelo cooperativista de inte-
gração. Cooperativas como 
Copacol e C.Vale, ambas 
instaladas na Região Oeste, 
fizeram com que a piscicul-
tura paranaense crescesse 
em um ritmo maior do que o 
restante do País.

A Copacol, por exemplo, 
abate 160 mil tilápias por 
dia nos frigoríficos de Nova 
Aurora e Toledo, vindas de 
230 produtores integrados. 
Número que, pelo planeja-
mento, vai saltar para 250 
mil peixes/dia, chegando a 
400 associados em 2023. 
Já a C.Vale, de Palotina, 
abate outras 100 mil tilá-
pias por dia, com planeja-
mento de cur to prazo para 
chegar a 150 mil.

O governador Ratinho Jr 
destacou que o Estado tem 
vocação para o cultivo de 
peixes, par ticularmente a 
tilápia, que tem sido incen-
tivada continuamente pelo 
Governo do Estado. “Entre 
os fatores que contribuem 
estão o rigoroso controle 
de sanidade dos pescados 
e uma assistência técnica 
qualificada”, disse.

Ele lembrou também que 
o Governo do Paraná apro-
vou uma legislação ambien-
tal ao mesmo tempo simples 
e ativa na garantia da quali-
dade e respeito à natureza, 
além de alocar recursos 
por meio do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) para 
ajudar as cooperativas a 
investirem no setor. “Além 
disso, estamos incluindo 

Exportação
No ano passado, de acordo com os dados do anuário, a 

tilápia manteve a liderança no ranking de exportação de pesca-
dos. Com 6.680 toneladas, respondeu por 88,17% das vendas 
externas, com receita de US$ 10,3 milhões (cerca de R$ 55,6 

milhões). O crescimento em relação a 2019 foi de 5%.
Entre as categorias de produtos da piscicultura expor-

tadas em 2020, os filés frescos e refrigerados se consoli-
daram como principal item, abrangendo 45,13% do total, 
seguido dos óleos e gorduras (18,13%) e peixes inteiros 
congelados (15,01%). Essa categoria é majoritariamente 

composta por filés de tilápia, item que apresenta elevado 
valor agregado (US$ 6,41/kg).

Os principais compradores da tilápia brasileira são Estados 
Unidos (58%), Chile (13%), China (8%) e Japão (5%).

Formato Paranaense

a piscicultura no Banco do 
Agricultor, um grande pro-
grama de incentivo à agrope-
cuária paranaense que será 
lançado nos próximos dias”, 
ressaltou Ratinho Jr.

NACIONAL
De acordo com a asso-

ciação, seis em cada dez 
peixes cultivados no Brasil 
são tilápias, o que faz do 
País o quarto maior produtor 

do mundo. A produção da 
espécie mais impor tante 
da piscicultura brasileira 
atingiu 486.155 toneladas 
em 2020 (60,6% do total 
da piscicultura). O cres-
cimento é de 12,5% em 
relação a 2019 (432.149 
toneladas). Puxada pelo 
Paraná, a Região Sul lidera 
a produção de tilápia com 
44% do total do País – 
213.351 toneladas.

O trabalho desenvol-
vido no Paraná foi des-
tacado pelo presidente 
executivo da Peixe BR, 
Francisco Medeiros, em 
evento online de apresen-
tação do anuário ontem 
(segunda-feira, 22). “Há 
dez anos, cada Estado, 
cada empresa, estabe-
lecia uma estratégia de 
produção, processamento 
e comercialização. O for-
mato paranaense saiu 
vitorioso. O que temos 
de fazer, neste momento, 
é copiar grande par te 

do formato  de  p rodu -
ç ão ,  p r o cessamen t o 
e  comerc ia l i zação do 
E s t a d o  d o  P a r a n á ” , 
acrescentou o dirigente.

Segundo ele, a prova 
de que o Paraná tem evo-
luído para que o setor 
mantenha cada vez mais 
destaque está no volume 
de captação de recursos 
para custeio. Em 2019, 
o Estado foi responsá-
vel por 33% do dinheiro 
ofer tado no País. No ano 
passado, o porcentual 
saltou para 50%.

O bom desempenho do Estado foi puxado pelo modelo cooperativista de integração

JONATHAN CAMPOS/AEN
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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

A Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidade de Umuarama, 
está com inscrições abertas para 
nova turma da pós-graduação 
em Engenharia de Segurança do 
Trabalho. 

O curso tem por objetivo 
qualificar profissionais para atuar 
na segurança e higiene do trabalho 
em áreas industriais, de serviços e 
comércios, na mitigação dos riscos 
e valorização da saúde e segurança 
plena do trabalhador. 

A especialização tem como 
público alvo arquitetos, urbanistas 
e engenheiros. A carga horária 
tem 600 horas, com regime de 
aulas quinzenal (sextas-feiras e 
aos sábados). Para ministrá-las foi 
montado um corpo docente de alto 
nível, composto por especialistas, 
mestres e doutores, todos com 
vasta experiência na área de 
atuação. 

As inscrições podem ser feitas 
até 30 de março, no site da 
Unipar (https://pos.unipar.br/
especializacao). 

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.

Curso tem corpo docente altamente qualificado formado 
por especialistas, mestres e doutores.

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Engenharia de Segurança do Trabalho 

Procon de Umuarama alerta sobre 
reajuste nos preços dos combustíveis

Conforme amplamente 
divulgado pela mídia, a 
Petrobras anunciou na 
última quinta-feira (18) mais 
um aumento nos preços da 
gasolina e do óleo diesel. 
A expectativa era de que o 
reajuste fosse repassado ao 
consumidor de acordo com a 
reposição de estoques, com 
os novos valores. Porém, há 
relatos que alguns postos de 
combustíveis em Umuarama 
aumentaram os preços de 
forma imediata, mesmo com 
estoque antigo adquirido 
antes do reajuste.

A comercialização do com-
bustível que estava em esto-
que com aplicação imediata do 
novo reajuste ao consumidor 
final pode caracterizar prática 
abusiva, passível de sanção 
administrativa. O Procon de 
Umuarama está averiguando a 
situação e, se fato, ocorreu tal 
prática, processos administra-
tivos poderão ser instaurados.

“O aumento é legal, pois 
foi instituído pela própria 
Petrobras. O que precisamos 
considerar é se a comercia-
lização do estoque antigo 

Apoio do município garante silagem 
para alimentação do gado no inverno

A Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Umua-
rama tem ajudado pequenos 
produtores rurais a desen-
volver a produção visando o 
aumento da produtividade, 
a profissionalização da ativi-
dade e consequente melhora 
na renda e na qualidade de 
vida. Uma dessas ações é o 
programa Pró-Leite, que está 
sendo reformulado para ter 
mais alcance e resultados.

Dentro dessa iniciativa, o 
diretor de Agricultura e Pecuária 
do município, José Guilherme de 
Oliveira Júnior, e a chefe da Divi-
são de Produção Animal, Sharon 
Karla Luders Meza, visitaram 
uma das propriedades rurais 
onde o pecuarista está produ-
zindo silagem de milho com o 
apoio da estrutura da secretaria.

“Oferecemos implementos 
agrícolas, como trator, vagões 
forrageiros e a máquina para 
triturar a forrageira, bem como 
o operador, além da orientação 
técnica para os produtores. O 
Claudinei Borges, dono deste 
sítio, é exemplo de alguém que 
soube aproveitar essa parce-
ria e vem conseguindo bons 

está sendo realizada com o 
reajuste, o que pode confi-
gurar a prática abusiva con-
tida no art. 39, V, do Código 
de Defesa do Consumidor”, 
explicou o coordenador João 
Paulo Souza Oliveira, secre-
tário municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor.

Ao se deparar com essa 
situação, o consumidor pode 
fazer a denúncia diretamente ao 
Procon do município. É impres-
cindível que guarde a nota fis-
cal da compra para apuração 
dos fatos. Em 2021 já foram 
autorizados quatro reajustes 
de preço pela Petrobras, tota-
lizando uma alta de 34,79% da 
gasolina nas refinarias.

Todo início de mês o Procon 
realiza uma pesquisa e dispo-
nibiliza ao consumidor os pre-
ços dos combustíveis (etanol, 
diesel comum e S10, gasolina 
comum e aditivada) coletados 
em todos os postos de Umua-
rama. Em outra pesquisa são 
informados também, mensal-
mente, os preços praticados 
pelos distribuidores de GLP (o 
gás de cozinha).

Para o consumidor que 

se sentir lesado, o horário 
de atendimento do Procon 
Umuarama é de segunda a 
sexta, das 9h às 16h, e o 
agendamento pode ser rea-
lizado pessoalmente, pelo 
telefone (44) 3621-5600 ou 
através do e-mail procon@
umuarama.pr.gov.br.

A comercialização do combustível de estoque com aplicação imediata do reajuste caracteriza prática abusiva, passível de sanção administrativa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

resultados”, afirmou José 
Guilherme.

O criador de gado de leite 
plantou quatro alqueires de 
milho para garantir alimenta-
ção ao rebanho nos meses de 
inverno, quando as pastagens 
não se desenvolvem o suficiente 
para nutrir os animais. “A sila-
gem bem-feita, compactada e 
coberta, pode durar um ano ou 
mais. Com essa dedicação, não 
vai faltar comida para o rebanho 
e a produção de leite terá conti-
nuidade”, disse o diretor, expli-
cando que as pastagens nor-
malmente enfraquecem devido 
à falta de chuvas e às baixas 
temperaturas do inverno. Esse 

período dura entre três e qua-
tro meses e, além da silagem, 
é recomendado complementar 
a alimentação com ração ser-
vida no cocho.

Para o prefeito Celso Poz-
zobom, são resultados como 
esse que motivam o município 
a investir mais nos programas de 
apoio ao homem do campo. “É 
um investimento garantido, pois 
além dos insumos oferecemos 
qualificação, orientação, cursos 
e assistência técnica. Quem quer 
trabalhar e se enquadrar nos nos-
sos critérios, terá sempre esse 
apoio e, crescendo na atividade, 
contribuirá para o crescimento 
do município”, avaliou.

PREFEITURA tem ajudado pequenos produtores rurais a desenvolver a produção visando 
o aumento da produtividade

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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EQUINOX LT 18/19
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO
 
R$ 119.900,00

ONIX PLUS 1.0 PREMIER  20/20 
PRATA,  COMPLETO, AUT, COURO  R$ 79.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 
PRETO,  COMPLETO, AUT, COURO, TS   R$ 82.900,00

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UMUARAMA E REGIÃO

E L E I Ç Õ E S   S I N D I C A I S

Em cumprimento as disposições legais 
vigentes e as normas específicas, comunico que, no pleito realizado neste 
Sindicato, dia 19/02/2021, foi eleita a seguinte chapa, para o triênio de
2021/2024.

DIRETORIA

Efetivos:
Presidente - Mauro Aleyx Ribeiro.
Secretário - Wagner Felix.
Tesoureiro - Juares dos Reis.

Suplentes: - Davi Sampaio de Campos.
- Wanderlei Xavier Ribeiro.
- Edson Xavier.

CONSELHO FISCAL

Efetivos: - Marcio Cesar Cavalieri.
- Artur Dias Bicaio.
- Daniel da Silva.

Suplentes: - Davi Dias Bicaio.
- Ariovaldo João Trento.
- Jair Bogo.

DELEGADOS REPRESENTANTES

Efetivos: - Wanderlei Xavier Ribeiro.
- Edson Xavier.

Suplentes: - Davi Dias Bicaio.
- Artur Dias Bicaio.

Umuarama, 23 de fevereiro de 2021.

Presidente Mauro Aleyx Ribeiro.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UMUARAMA E REGIÃO / (44) 98814-5151 / CEP 87507-011 

 

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARRETÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
12.463.059/0001-03 torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Operação para Comércio de Combustíveis para Veículos 
Automotores, LO 25567 válida até 08/06/2020 instalada na Rua 
Jaime Helú, 1.011, Lotes 13/B/REM e 14/Y-1-REM/2, da Gleba 
Jaborandi – Parque Industrial - Umuarama - PR. 

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARRETÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
12.463.059/0001-03 torna público que irá requerer ao IAT, a 
Renovação da Licença de Operação para Comércio de 
Combustíveis para Veículos Automotores, instalada na Rua Jaime 
Helú, 1.011, Lotes 13/B/REM e 14/Y-1-REM/2, da Gleba 
Jaborandi – Parque Industrial - Umuarama - PR. 

 

 

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARRETÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
12.463.059/0001-03 torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Operação para Comércio de Combustíveis para Veículos 
Automotores, LO 25567 válida até 08/06/2020 instalada na Rua 
Jaime Helú, 1.011, Lotes 13/B/REM e 14/Y-1-REM/2, da Gleba 
Jaborandi – Parque Industrial - Umuarama - PR. 

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARRETÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
12.463.059/0001-03 torna público que irá requerer ao IAT, a 
Renovação da Licença de Operação para Comércio de 
Combustíveis para Veículos Automotores, instalada na Rua Jaime 
Helú, 1.011, Lotes 13/B/REM e 14/Y-1-REM/2, da Gleba 
Jaborandi – Parque Industrial - Umuarama - PR. 

 

 

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G.A.D. - COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 13.638.651/0001-
53 torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para 
Comércio Varejista de Combustíveis, LO 29044 válida até 
24/05/2020 instalada na Rua Manoel Tavares, 7736 – Parque 
Industrial I - Umuarama - PR.  

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G.A.D. - COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 13.638.651/0001-
53 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis, instalada 
na Rua Manoel Tavares, 7736 – Parque Industrial I - Umuarama 
- PR.  

 

 

 

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G.A.D. - COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 13.638.651/0001-
53 torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para 
Comércio Varejista de Combustíveis, LO 29044 válida até 
24/05/2020 instalada na Rua Manoel Tavares, 7736 – Parque 
Industrial I - Umuarama - PR.  

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G.A.D. - COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 13.638.651/0001-
53 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis, instalada 
na Rua Manoel Tavares, 7736 – Parque Industrial I - Umuarama 
- PR.  

 

 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EMPREITEIRA BUZZO EIRELI 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
15.151.105/0001-19 , 
estabelecido na Rua Dos 
Motoristas, 4361 Parque 1º 
de Maio, CEP 87.502-970, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio 
de seu alvará municipal nº 
30.462/2012. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.  

Afsu confirma participação na
Liga Nacional de Futsal 2021

O Umuarama Futsal con-
firmou a participação na Liga 
Nacional 2021. O time foi 7º 
colocado no ano passado e 
agora trabalha para obter um 
resultado ainda melhor.

O elenco já começou a trei-
nar e o chaveamento oficial deve 
ser divulgado pela organização 
nos próximos dias.

A Liga seguirá a mesma logís-
tica de 2020 com uma primeira 
fase de grupos, mas com times 
definidos em virtude da classifi-
cação e não por regiões, como 

aconteceu em 2020 em virtude 
da pandemia do coronavírus.

Os clubes jogarão em turno e 
returno dentro dos grupos e os 
cinco primeiros de cada grupo 
se classificam para a segunda, 
além do 6º melhor geral.

CHAMAMENTO
O chaveamento provavel-

mente ficará da seguinte forma:
Grupo A: Magnus/SP (1º), 

Corinthians/SP (6º), Umuarama 
(7º), São José dos Campos/SP 
(12º), Joaçaba/SC (13º), Intelli/

SP (18º) e Jaraguá/SC (19º).
Grupo B: Joinville/SC (2º), 

Carlos Barbosa/RS (5º), Cas-
cavel (8º), Atlântico/RS (11º), 
Assoeva/RS (14º), Marreco 
(17º), Blumenau/SC (20º) e 
Juventude de Dourados/MS.

Grupo C: Tubarão/SC (3º), 
Pato (4º), Praia Clube/MG 
(9º), Minas Tênis/MG (10º), 
Campo Mourão (15º), Foz 
Cataratas (16º), Brasília/DF 
(21º) e Marechal.

No entanto, a divulgação 

oficial ainda não foi feita. 
(colaboração – Obemdito)
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Palavras cruzadas

Bom estímulo para lutar por uma promoção ou 
por mais reconhecimento no emprego, mas é 
importante ter cuidado para não sonhar alto 
demais. No amor você sabe bem o que procu-
rar e só vai investir na conquista se for alguém 
realmente interessante. 

É importante não revelar seus planos e projetos 
a ninguém. Tenha cuidado com falsidades. 
No amor, com seu charme você pode envol-
ver quem quiser. Uma atração proibida pode 
mexer com seus instintos e o céu indica que 
vai ser difícil resistir. 

Pode conhecer gente nova ou fortalecer os 
laços com as pessoas queridas.  Na vida 
a dois, você vai sentir ainda mais carinho 
por quem ama e o clima será de puro com-
panheirismo. Atração por alguém que já 
conhece não está descartada.

Terá muita facilidade para se relacionar 
e sensibilidade de sobra para perceber 
onde e como pode ajudar os outros. Se 
você tem um namoro recente, pode querer 
conversar sobre compromisso. Para quem 
já casou, doses extras de união e diálogo. 

O trabalho continua entre as suas priori-
dades e vai cumprir tarefas de rotina com 
muito empenho, dedicação e disciplina. 
Respeite o horário das refeições e as pau-
sas para descanso. Na conquista, vai sen-
tir mais segurança em paquerar alguém 
que já conhece. 

Pode usar seu entusiasmo para contagiar 
os colegas e manter o ambiente de tra-
balho leve e descontraído. Deve chamar 
a atenção de muita gente e ainda render 
boas novidades na paquera. No romance a 
fase romântica e ideal para namorar.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos hoje são indivíduos práticos e comprometidos. Farão de tudo para 
alcançar uma posição. Usa argumentos lógicos e lúcidos quando aconselha 
e isso pode muitas vezes  representar pessimismo por isso precisam tomar 
cuidado para não se tornarem críticos demais, até mesmo amargos.

Horóscopo nascido em 23 de fevereiro

Tudo que possa trazer novidades para 
sua vida ou mais conhecimento para 
você vai te interessar. Na paquera, evite 
entrar de cabeça num relacionamento ou 
criar ilusões. Deixe o tempo mostrar se 
vale mesmo a pena. 

Tudo indica que não terá grandes desafios 
hoje, mas caso encontre algum obstáculo 
procure ser mais racional para não deixar 
que isso afete. No amor, quem está livre 
vai buscar alguém que pense como você, 
que tenha os mesmos princípios e até a 
mesma religião.

Vai se expressar com mais facilidade e 
saberá argumentar para convencer as pes-
soas. Isso deve ajudar bastante no seu tra-
balho. Deve confiar em seus pressentimen-
tos. No romance sintonia, boas conversas e 
muita cumplicidade.

Quem pode trabalhar em casa deve ter um 
dia tranquilo, sem grandes preocupações. 
No amor, quem está na pista vai sentir uma 
vontade enorme de reatar um romance recém 
terminado. Se você acha que vale a pena tentar 
de novo, busque o diálogo. 

Você vai ser preocupar mais com a ima-
gem que passa aos chefes e colegas.  
Tenha atenção à saúde: evite a automedi-
cação. Pode se envolver com colega ou 
alguém influente. 

Bom momento para acer tar  os pon-
teiros com os parentes e for talecer a 
união familiar. No amor, você está muito 
atraente e isso deve atrair vários admi-
radores por onde for. Amigos  podem 
dar apoio numa conquista. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VAGABUNDO
IEVOLSEE
SIRROERI
AFIMIDEAR

ESPORTISTA

"Para Deus,
nada (?)
impossí-
vel" (dito)

Espaço
educativo

para
bebês

O senhor,
para os

escravos
(Hist. BR)

O único
pontífice
polonês 

da História

Estado
rico em

cassiterita
(sigla)

Alexandre
Pires,
cantor
mineiro

Tolice;
bobagem

Vinculado
a alguém
pelo ma-
trimônio

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Letra que
identifica
o sotaque

inglês

Provedor 
da Internet 

Item es-
sencial no
conjunto

da bateria

Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Cantil
rústico
feito de

pele (pl.)
Deslizamen-
to (sobre
o solo)
(bras.)

Regime
Adicional 
de Servi-
ço (sigla)

Aurélio
Miguel,

ex-judoca
paulista

Cidade
histórica
do Líbano

"Coração
(?)",

música de
Caetano

Instituto
Félix

Pacheco
(sigla)

Ver, em
inglês

Figura
central

dos Jogos
Olímpicos

Imaginar;
fantasiar

Título
nobre de
Churchill
Disposto

A vitamina
chamada

retinol

Imuniza-
ção contra
doenças

Crime
financeiro 
de remes-
sa ilegal

de dinheiro
ao exterior

Arpão, asfixiante ou
chapa de chão

Sílaba de "açúcar"

Puxar, em
inglês

Ácido ribo-
nucleico

(?) Skylab,
músico
carioca

Atômico, em inglês
Projeto
musical
francês

Cortar a
dentadas
(?) Catra,
funkeiro

Amor, em
inglês

Artefatos
de pesca

Homem
belo (fig.)
Espaços
urbanos

3/era — see. 4/love — pull — tiro. 6/atomic.
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Aprenda a limpar energeticamente seu travesseiro
Você sabia que os travesseiros 

guardam segredos? Desde sempre, o 
homem apoia a cabeça em alguma 
coisa para dormir. Das camas mais 
pobres às mais luxuosas, quase todas 
têm um travesseiro: fofinho, duro, de 
penas, de espuma, não importa o tipo 
ou a sua preferência.

O travesseiro é o amigo silencioso, 
ouve confidências, absorve os teus pro-
blemas, recolhe as tuas lágrimas, acom-
panha-te tanto nos bons sonhos como 
nos pesadelos, por isso é preciso ter 
alguns cuidados com ele, começando 

por não o emprestá-lo a ninguém, nem 
deixar que alguém sente sobre ele, por-
que é algo muito íntimo e pessoal.

Mas também é preciso cuidar da sua 
energia. Para ter sempre o teu amigo 
limpo de impurezas malignas, que te 
provocam noites mal dormidas e com 
pesadelos, faça o seguinte: todas as 
sextas-feiras, coloque o travesseiro 
para tomar o sol da manhã, vire-o dos 
dois lados, bata nele repetindo três 
vezes: “O que está dentro sai, levando 
todos os medos para que dentro ele 
guarde apenas os meus segredos”.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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Aquele que não tem confian-
ça nos outros, não lhes pode 

ganhar a confiança.
(Lao-Tsé)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário:  Camila Polis, José da Sil-
veira, Andréia Morando, Jane Marques Panaro Queiroz,  e  Jean Souto Matos. Da coluna: felicidades.

ATÉ 31 DE MARÇO!
Pelo terceiro ano consecutivo, o Sesc PR 
em parceria com a Associação dos Notá-
rios e Registradores do Paraná (Anoreg-
-PR) promove a Campanha Sesc de Ma-
terial Escolar – Porque Estudar Importa, 
até 31 de março de 2021.   Podem ser 
doados para a Campanha itens básicos 

como caderno, estojo, lápis, mochila, giz 
de cera, canetinha, borracha, cola e ca-
neta, além de livros literários novos ou 
usados em bom estado. As doações po-
dem ser feitas em todas as unidades do 
Sesc PR e do Senac PR do estado, além 
de Cartórios participantes e parceiros 

como os Sindicatos Empresariais do Co-
mércio Filiados à Fecomércio PR, Câmaras 
da Mulher Empreendedora e Gestora de 

Negócios do estado, associações, Rotarys 
Clubs, escolas particulares e empresas do 
comércio de bens, serviços e turismo que 
aderiram à iniciativa. Mais detalhes no 

Sesc Umuarama.

ROTARY DAY
A palestrante da quarta-feira (24) 

será a psicóloga Maria Cristina Costa 
Consalter. Formada pelo Cesulon em 

1989. Sócia- diretora da MC Con-
salter desenvolvimento de pessoas, 
grupos e organizações desde 1994. 
Pós-graduada em Marketing inter-
no, Psicologia Organizacional e do 
trabalho, Mediação de conflitos e 

arbitragem, Especialista em dinâmi-
ca dos grupos pela SBDG/RS. Mento-
ra de carreira e de líderes. Facilita-
dora de programas de treinamento e 
desenvolvimento humano. Docente 
de Pós-graduação desde 2007. For-
mação em Coaching integrado pelo 
ICI São Paulo/2012. Formação em 
Mentoria e Líder Mentor pela Valor 
empresarial/2019 e 2020. Colunis-
ta do programa CBN Carreira desde 

2019. Assistam e participem. A 
palestra acontece às 19h30 na Casa 
da Amizade com o tema “Cuidados 

Importantes com a sua Saúde Mental 
no Trabaho”. O evento será transmi-

tido também via you tube. 

ZOOM
JHENIFER TAMILI ganha zoom na colu-
na desta terça-feira e destaca o escudo  
rubro-negro, na semana de definição do 
Campeonato Brasileiro.

ARQUIVO PESSOAL

EM UMUARAMA
JOÂO ABDON SATURNINO recepciona o prefeito Celso 
Pozzobom e sua esposa Dulce Barreiros Pozzobom, na 

Festa do Frango na Telha (prato típico de Umuarama) e 
que ganhou almoço típico neste domingo (21),  com a 

assinatura do Rotary Umuarama. 

DIVULGAÇÃO
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