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Umuarama aplicou a segunda
dose da vacina em 551 pessoas

ENCERRADA IMUNIZAÇÃO DE IDOSOS COM TÉRMINO DAS VACINAS

A Secretaria Municipal da Saúde vacinou 551 pessoas com as duas doses da vacina contra o coronavírus em Umuarama. A primeira dose 
já foi distribuída a 3.249 umuaramenses, com isso foram aplicadas até o momento 3.800 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca/
Oxford em pessoas dos grupos prioritários definidos pelos planos nacional e estadual de imunização. l 4

Ciclovia
A Prefeitura de Umuarama está implantando uma 
extensa ciclovia na Avenida Rio Grande do Norte, 
com mais de 4 quilômetros. O calçamento é em 

concreto com dois sentidos de circulação. A obra, 
já bem adiantada no trecho entre a Praça Tamoio e 
a saída para Serra dos Dourados, está mudando o 

aspecto do canteiro central. l 6

Licitação

Divulgado
o resultado

para terceiras
faixas na PR-323

l 3

DIVULGAÇÃO

Paraná investiu
R$ 6,37 bi na
saúde em ano
de pandemia

l 5

Preso pela PM
depois que

esfaqueou a
ex-companheira

l 8

Saúde registra
mais uma morte
pelo coronavirus
em Umuarama

l 9
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Um caminhão 
carregado com uma 
carga de cigarros 
paraguaios avaliada 
em cerca de R$ 
1,7 milhão foi 
apreendido pela 
PM de Umuarama 
no início da manhã 
de ontem na 
rodovia PR-468, no 
sentido a Mariluz. O 
motorista foi preso.
l 8
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R$ 1,7 milhão
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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 +12,17% 24,06 
Vale ON +1,68% 96,95 
ItauUnibanco PN +6,40% 27,25 
Bradesco PN +4,77% 24,18 
Petrobras ON +8,96% 23,48 
Eletrobras ON +13,01% 32,67

IBOVESPA: +2,27% 115.227 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,4410 5,4420 -0,6%

PTAX  (BC) -1,0% 5,4484 5,4490 -0,5%

PARALELO -0,5% 5,1900 5,7000 -0,9%

TURISMO -0,5% 5,1900 5,6800 -0,9%

EURO -0,8% 6,6247 6,6260 -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 23/02

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 23/02 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 1.406,00 22,25 7,2%
FARELO mar/21 426,50 3,40 1,2%
MILHO mar/21 553,75 2,75 10,6%
TRIGO mar/21 665,75 1,75 4,9%

SOJA 153,48 1,1% -0,1% 153,00
MILHO 73,97 0,0% 1,3% 74,00
TRIGO 76,65 0,0% 4,5% 78,00
BOI GORDO 285,91 0,2% 2,9% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/02 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 23/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/02 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
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PREVISÃO DO TEMPO

Vans de transporte de pacientes
são repassadas para o Noroeste

O deputado estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL) e o prefeito de Cidade 
Gaúcha, Henrique Domin-
gues (Henrique da Farmá-
cia), participaram ontem (ter-
ça-feira, 23) da entrega de 
um veículo para o transporte 
de pacientes do município.

A entrega foi realizada 
pelo governador Ratinho Jr 
(PSD), no Palácio do Iguaçu, 
em Curitiba. Ao todo, cinco 
municípios da região Noroes-
te e outros 40, de todo o Es-
tado, receberam as vans que 
custaram R$ 7,82 milhões e 
foram adquiridas com recur-
sos próprios da Secretaria 
de Estado da Saúde.

Segundo o governo, a 
viabilização dos veículos faz 
parte de um processo de 
modernização da frota que 
atende ao sistema público 
de saúde do Paraná.

“O objetivo do Estado é 
atender a população, for-
talecer a saúde nos muni-
cípios com bons equipa-
mentos. Um investimento 
de quase R$ 8 milhões na 
descentralização da saú-
de, garantindo mais segu-
rança para aquele pacien-
te que precisa viajar em 
busca de atendimento mé-
dico”, afirmou o governador 
durante a entrega.

Ainda de acordo com o go-

vernador, a cessão das vans 
é a primeira ação de um pa-
cote de investimento na área 
da saúde programado pelo 
Estado para 2021. “Será o 
maior repasse de veículos 
para a saúde da história do 
Paraná”, destacou.

Além de Cidade Gaú-

cha, também foram con-
templados os municípios 
de Guaporema, Japurá, 
Jussara e Rondon, todos 
pertencentes à 13ª Regio-
nal de Saúde. Pérola, que 
faz parte da 12ª Regional 
de Umuarama, também foi 
contemplada.

Poderes
Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto destacou a sinto-

nia entre os Poderes, com a Assembleia Legislativa participando 
diretamente da escolha dos municípios contemplados através de 
emendas parlamentares. Ele lembrou, inclusive, que as cidades 

de Floraí, Ângulo, Jussara, Japurá, Assaí e Ampére já haviam 
retirado os veículos e estavam usando os utilitários nas neces-
sidades do dia a dia. “Somos uma administração municipalista 

por orientação direta do governador Ratinho Junior. Fui prefeito 
de Apucarana e sei bem como vans como essas que estão sendo 

entregues facilitam a vida da população”, disse.

VIABILIZAÇÃO dos veículos faz parte de um processo de modernização da frota que 
atende ao sistema público de saúde do Paraná

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Palavras cruzadas

Gastos inesperados e preocupação com dívi-
das podem esquentar a sua cabeça no início 
do dia. Uma paixão proibida pode surgir e 
abalar suas estruturas. Tudo indica que será 
algo irresistível, mas se decidir embarcar é 
bom ter muito cuidado com fofocas.

Você terá energia, determinação e inicia-
tiva em dobro para correr atrás dos seus 
objetivos e pode aguardar uma fase de 
grandes realizações. Nos assuntos do 
coração, você vai jogar todo o seu charme 
em alguém influente e bem-sucedido. 

Pode precisar de mais silêncio e tranquili-
dade para cumprir as suas tarefas. Boa fase 
para iniciar um curso, seja se aperfeiçoar 
em uma função ou aprender outro idioma. 
No amor pode conhecer alguém e desco-
brir tantas afinidades que vai ser paixão à 
primeira vista. 

Você deve promover as mudanças que 
deseja, seja no trabalho, em casa ou na vida 
pessoal. Pode receber uma grana inesperada 
de herança, gratificação. A paixão está no 
ar e pode acertar em cheio o seu coração. 

Doses extras de determinação e iniciativa. 
Pode contar com momentos de muita cum-
plicidade em família. No amor, se estiver 
só, vai querer viver uma relação séria e 
duradoura. Paixão e desejos vão ferver 
entre quatro paredes.

Procure participar mais dos debates no tra-
balho, pois suas sugestões serão muito bem 
recebidas.  Hoje você pode até tomar a ini-
ciativa numa conquista, por isso demonstre 
seu interesse. Muito companheirismo e diá-
logo no romance. 

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 24 de fevereiro sacrificam seus interesses por uma causa, pelos 
pais, colegas ou familiares e eles mesmos exigem alto grau de sacrifício dos 
outros. Precisam encontrar um modo de trabalhar para o bem comum ou agradar 
seus pais e a sociedade. Progresso constante, força de vontade, conduta resoluta, 
determinação e coragem são suas qualidades. 

Horóscopo nascido em 24 de fevereiro

Competitividade é tudo para você ainda mais 
se tiver uma oportunidade de promoção. Se 
estiver a fim de alguém, você não hesitará 
em falar logo em compromisso. A vida a 
dois está repleta de paixão, mas nada de 
impor as suas vontades: saiba negociar.

Hora de batalhar para aumentar seus 
ganhos e talvez até buscar outras fontes 
de renda, só não misture dinheiro com 
amizade. Pode despertar uma paixão por 
amigo (a) e se for recíproca, o romance 
tem tudo para dar certo. 

Investir no conhecimento pode abrir boas 
portas para você no mercado de trabalho. 
Cuidado para não se desentender com 
parentes por bobagens: ouça sem rebater. 
Você está mais caseira e pode deixar as 
paqueras em segundo plano. 

Pode conquistar seus objetivos mais 
ambiciosos. É uma ótima fase para sua 
carreira e também para ganhar dinheiro. 
Pode até pintar um clima de romance 
com alguém da turma. Cuidado para não 
ser exigente demais.

Quer mais estabilidade no emprego.  Pode 
encontrar bons parceiros para os seus pro-
jetos. Aproveite para se desfazer do que 
não usa mais. Pode se surpreender com 
uma atração por alguém da turma e há boas 
chances de dar namoro. 

Há grande chance de você assumir novas 
responsabilidades e ter um aumento de 
salário ou, então, arranjar um segundo 
emprego para turbinar seus rendimen-
tos. No amor, boa sintonia com colega 
pode render uma paquera e a paixão 
pode aparecer.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

CCP
FRUTODOMAR

COBRIRENE
NAMRAGS

ATEBONSAI
MEDIUMONDE

DUOPOLEN
ECBISSET

CARIDOSO

PACATOCAMA

LIOTORI
ACOPLARA

INANAGI
BOASTOLEDO

LEGITIMOS

Camarão
(cul.)

Gambá
(bras.
Zool.)

Estra-
gado;

decom-
posto

Ocupar
por inteiro

uma
superfície

Instru-
mento de
ataque e
defesa

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Nível (?):
é avalia-
do pelo
Enem

Arte orien-
tal de mi-
niaturizar
plantas

Pessoa
atuante

na sessão
espírita

Menor
formação
musical

Golpe
único do

boxe

O
filantropo,

por sua
atitude

"(?)
Cidadão",
sucesso
do Skank

O sinal
numérico
de zero

Prefixo
que indica
oposição

Nome
frequente

entre
islâmicos

O pacien-
te tratado

pelo
geriatra 

Unir duas
naves

espaciais

Santa (?):
o

Vaticano

Parti 
para ati-
vidade

Cícero
Pompeu
de (?): o
Morumbi 

Móvel do
quarto
Partido

britânico

Em que
lugar?

Urso, em
espanhol

Nome da
letra "N"
Fonte de

calor

Cargo máximo do
clube de futebol

Riqueza mineral do
Amapá

Distância
entre os
trilhos

Repetição

Elemento
masculino

da flor

Objetivo da pesquisa
sobre a Aids

Leite

Maio, em
francês

Vento
brando

Estúdio de filmagem

Orlando Villas-(?),
indianista brasileiro

Genuínos; verdadeiros

3/mai — oso — set. 4/tori. 5/timbu. 6/bonsai. 9/legítimos.
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E P G
V A C I N A Ç Ã O
A R O P U L L

A S N E I R A A P
Ã C O N J U G E
O H A O L D

O D R E S Ã C E
E A T O M I C
D E R R A P A D A

T I R O M A A P
V A G A B U N D O
I E V O L SE E
S I R R O ER I
A F I M I DE A R

E S P O R T I S T A

"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.Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
19/02 - 15h49

CHEIA
27/2 - 05h19

Quarta 24/2/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 29
min 23

max 34
min 22

Cascavel
max 33
min 18

Foz do Iguaçu
max 35
min 20

max 34
min 21

Curitiba
max 27
min 18

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 25/2/2021

Sol
Sexta 26/2/2021

Loterias
concurso: 2346Megasena

02 03 08 10 11 13 14 15 
16 17 19 20 21 24 25

Lotofácil concurso:2164

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

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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Divulgado resultado
da licitação para
obras na PR-323

O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER/PR) publicou nesta ter-
ça-feira (23) o resultado da 
análise dos documentos de 
habilitação e resultado final 
da licitação da execução das 
terceiras faixas da PR-323, 
na região Noroeste.

Dos cinco participantes 
que tiveram envelopes de 
documentação abertos na 
semana passada, foi de-
clarado vencedor o Consór-
cio Construtor PR-323, que 
apresentou anteriormente 
a menor proposta de pre-
ço, R$ 59.359.057,46. Os 
quatro outros participantes 
foram considerados habili-
tados, atendendo aos cri-
térios do edital, mas com 
propostas de preço mais 
elevadas.

Agora tem início um prazo 
de cinco dias para apresen-
tação de recursos, seguido 
de outros cinco dias para 
apresentação de contrarra-
zões, caso haja algum.

Concluída esta etapa ini-

Corredor
A PR-323 é um dos principais corredores de transporte de 

cargas no Paraná, ligando a região Noroeste ao Oeste e ao 
Norte. Atualmente, está em fase de conclusão a duplicação da 
rodovia entre Paiçandu e Doutor Camargo, em uma extensão 

de 20,7 quilômetros, 10 deles já liberados para tráfego. O 
investimento é de R$ 73,4 milhões.

Além disso, a PR-323 é objeto de duas licitações de duplicação, 
uma de R$ 81 milhões no trecho entre Umuarama e a PR-468, que 
inclui duas novas interseções em desnível, sendo uma delas no Tre-
vo do Gauchão, e outra de R$ 55 milhões para continuar a duplica-

ção da rodovia de Doutor Camargo até o quilômetro 180,5, próximo 
à ponte sobre o Rio Ivaí.

ciam os trâmites internos 
para assinatura de contra-
to, ou, caso o recurso seja 
aceito, será publicado 
novo resultado com o con-
sórcio que apresentou o 
segundo menor valor para 
executar a obra.

PROJETO
A obra integra o novo Pro-

grama de Revitalização da 
Segurança Viária do DER/PR, 
que prevê soluções como a 
implantação de terceira faixa 
para ultrapassagens, alarga-
mento de faixa, reabilitação 
do pavimento com soluções 

de reciclagem e pavimenta-
ção, eliminação de degraus 
com desnível maior que cin-
co centímetros, reforço da 
sinalização horizontal e ver-
tical e implantação de mais 
dispositivos de segurança.

Devem ser atendidos 20 
segmentos da PR-323, no 
trecho entre Doutor Camar-
go e Iporã, com um prazo 
de execução de 360 dias, 
após emissão da ordem de 
serviço.

Iniciativas semelhantes 
estão sendo licitadas na 
PRC-280, no Sudoeste, e na 
PR-092, na região Norte.

DOS cinco participantes que tiveram envelopes de documentação abertos na semana passada, foi declarado vencedor o Consórcio 
Construtor PR-323

ALEX MIRANDA

Barreiras transparentes
Um projeto de lei 
apresentado pelo 
deputado federal 
Luizão Goulart 
(Republicanos-PR) 
determina que todos 
os estabelecimentos 
de saúde, públicos 
ou privados, deverão 
instalar barreiras 
físicas transparentes 
para proteção 
dos funcionários 
que trabalhem no 
atendimento direto 
ao público. A proposta 
em tramitação na 
Câmara dos Deputados insere o dispositivo na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-Lei 5.452/43). A medida 
procura evitar doenças contagiosas cuja transmissão se dá 
por via aérea, como sarampo, meningites e pneumonias. “A 
pandemia de covid-19 está em evidência, mas a proteção ao 
trabalhador deve permanecer em hospitais, serviços de pronto 
atendimento e consultórios particulares”, disse o autor.

Nepotismo qualificado
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-
PR), defendeu a contratação de parentes de políticos 
para cargos públicos. “O poder público poderia estar 
mais bem servido, eventualmente, com um parente 
qualificado do que com um não parente desqualificado. 
Só porque a pessoa é parente, então, é pior do que 
outro? O cara não pode ser onerado por ser parente. 
Se a pessoa está no cargo para o qual tem qualificação 
profissional, é formada e pode desempenhar bem, qual 
é o problema”, questiona Barros.
O nepotismo é proibido pelo STF por violar o princípio 
constitucional da impessoalidade na administração, 
mas vem sendo questionado, sobretudo, após a vitória 
do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para presidir a 
Câmara. Com ele, o Centrão ganhou musculatura para 
pregar mudanças na lei que atualmente pune a prática.

Investigação
O deputado estadual 
Soldado Fruet (Pros) está 
convidando o reitor da 
UFPR, Ricardo Marcelo 
Fonseca, e o professor Altair 
Pivovar, ex-coordenador do 
Núcleo de Concursos (NC), a 
comparecerem na Alep para 
prestar esclarecimentos sobre 
a suspensão do concurso 
público da Polícia Civil. O 
NC suspendeu o certame na 
madrugada do domingo (21), 
poucas horas antes do horário 
marcado para as provas, 
prejudicando os 106 mil 
candidatos inscritos – muitos 
deles vindo de outros Estados.
“É necessário que a 
Assembleia Legislativa 
investigue as causas do 
adiamento, pois não é justo 
que os inscritos e toda a 
população que mantém 
o Estado arquem com o 
prejuízo”, destacou.

Abrir ou não uma CPI?
De acordo com o deputado 
Soldado Fruet, o objetivo 
do convite formal é para 
que a população, através 
dos deputados, tenha 
respostas mais rápidas. 
Ele salientou que “se há 
irregularidades, é claro que 
teremos que abrir uma CPI, 
mas o próprio Governo do 
Estado sabe que este é um 
processo mais demorado, 
por isso propus que o reitor 
e o ex-coordenador sejam 
ouvidos na Casa de Leis 
para nos explicar o que 
realmente aconteceu”. Para 
o deputado, a presença de 
ambos trará mais subsídios 
para a decisão de abrir 
ou não a CPI. “Após os 
esclarecimentos deles, se 
os deputados entenderem 
que há necessidade de uma 
CPI, eu assino embaixo”, 
enfatizou.

DIVULGAÇÃO
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Aplicada segunda
dose da vacina contra
covid em 551 pessoas

A Secretaria Municipal da 
Saúde de Umuarama infor-
mou, no início da noite da úl-
tima segunda-feira (22), que 
551 pessoas já receberam as 
duas doses da vacina contra 
o coronavírus em Umuarama.

A primeira dose já foi 
distribuída a 3.249 umua-
ramenses, com isso foram 
aplicadas até o momento 
3.800 doses das vacinas 
Coronavac e AstraZeneca/ 
Oxford em pessoas dos gru-
pos prioritários definidos 
pelos planos nacional e es-
tadual de imunização.

As segundas doses aten-
deram a internos e traba-
lhadores em instituições 
de longa permanência para 
idosos (ILPIs), vacinadores/
aplicadores da vacina contra 
covid-19 e demais servido-
res da área de saúde, que 
atuam diretamente no en-
frentamento da doença.

A Secretaria de Comunica-
ção (Secom) também ressal-
tou ontem (23), que a imuniza-
ção de idosos a partir dos 87 

Pfizer aprovada
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou ontem 

(terça-feira, 23) o pedido de registro definitivo da vacina contra a covid-19 
produzida pela Pfizer. Com a autorização, que é a primeira dessa natureza 
para um imunizante contra o coronavírus no Brasil, a vacina da Pfizer pode 

ser aplicada em toda a população brasileira. Até o momento, porém, o 
laboratório ainda não assinou contrato de venda com o Ministério da Saú-
de. Até agora, apenas o uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/

AstraZeneca havia sido autorizado pela Anvisa.

Discussão do pedágio no PR
chega ao noroeste do Estado

A Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Alep, farpa uma 
nova audiência pública para 
debater o novo modelo de pe-
dágio proposto pelo Governo 
Federal para as rodovias pa-
ranaenses. O evento reunirá 
moradores, lideranças re-
gionais e representantes do 
setor produtivo na sexta (26), 
em Apucarana.

Já foram realizadas au-
diências em Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Londrina, Corné-
lio Procópio, Guarapuava e 
Francisco Beltrão.

A audiência que estava 
marcada para acontecer 
em Maringá amanhã (quin-
ta-feira, 25), foi cancelada 

em razão das medidas im-
postas pela administração 
municipal ampliando as 
restrições para o enfrenta-
mento da covid-19 e, com 
isso, limitando a realização 
de eventos na cidade.

LOTES
Pela proposta do Governo, 

a região de Maringá estará 
no lote 4 da concessão que 
abrange os 690 quilômetros 
das rodovias BR-272, BR-376, 
PR-323, PR-182, PR-444, PR-
897, BR-369, PR-862, PR-986 
e PR-317. Serão nove praças 
de pedágio, quatro existentes 
e cinco novas (Jussara, Cia-
norte, Umuarama, Francisco 

Alves e Guairaça).
Já a região de Apucarana 

está no lote 3 da concessão 
que tem cerca de 560 quilô-
metros nas BR-369, BR-376, 
PR-090, PR-170, PR-323 e 
PR-445 com sete praças de 
pedágio, cinco existentes e 
duas novas (Londrina e Cali-
fórnia/Apucarana).

Ao todo, o Ministério da 
Infraestrutura planeja con-
ceder 3.327 quilômetros de 
rodovias estaduais e fede-
rais divididos em seis lotes 
com 42 praças de pedágio, 
15 praças a mais do que 
atualmente. A audiência em 
Apucarana ocorrerá às 9h no 
Anfiteatro da Unespar.

AS segundas doses atenderam trabalhadores em instituições de permanência de idosos, 
vacinadores e servidores da saúde

TIAGO BOING/ASSESSORIA-MU

O senador paranaense Flávio Arns, do Podemos, que relatou a proposta da PEC 
do Fundeb, faz duras críticas à proposta de dar fim à obrigação de gastos mínimos com 
saúde e educação. É que numa minuta da PEC Emergencial há previsão da desvincula-
ção dessas áreas em momentos de crise fiscal. A PEC tem previsão de votação amanhã 
(25) no Senado Federal e dá o arcabouço fiscal para o retorno do auxílio emergencial. 
“É uma atitude escandalosa. Poderia até ser dito criminosa contra o Brasil. O Fundeb 
é uma sub-vinculação da vinculação. Você está liquidando a educação básica. Algo 
que foi aprovado há poucos dias por unanimidade no Senado. Isto mostra a falta de 
rumo da PEC. E pior: o total descaso com o nosso futuro que só se constrói pela 
educação. Crimes não podem ser aprovados”, disse.

DIVULGAÇÃO

Cancelado
A Coopavel (Cooperativa 
Agroindustrial de Cascavel) 
informou que foi cancelada 
a versão presencial da 33ª 
edição do Show Rural. O 
evento estava marcado para 
ocorrer de 15 a 26 de março. 
A decisão foi tomada em 
razão do aumento do número 
de casos registrados do novo 
coronavírus.  

Produção de tilápia
O Paraná ampliou a liderança 
nacional na produção de 
tilápias. O volume em 2020 
chegou a 166 mil toneladas, 
aumento de 14% em relação 
a 2019, quando foram 
comercializadas 146.212 
toneladas, de acordo com 
a Associação Brasileira de 
Piscicultura. O resultado é 
cerca de 135% superior ao 
obtido por São Paulo, vice-
líder com 74.600 toneladas.  

Colapso iminente
O secretário da Saúde do 
Paraná, Beto Preto, afirmou 
que o Estado está em 
“colapso iminente” após o 
crescimento nos casos e nas 
internações pela covid-19. 
“Momento não é difícil, 
é crítico. É um colapso 
iminente. Todo o esforço 
para a manutenção e a 
abertura de novos leitos 
deve ser empreendido 
neste momento”, explicou 
Beto Preto.

Acordo de leniência
A Samsung Heavy 
Industries, uma das maiores 
companhias de fabricação 
de navios do mundo, 
assinou acordo de leniência 
no âmbito da Operação Lava 
Jato e vai pagar R$ 811,7 
milhões, sendo R$ 705,9 
milhões para a Petrobras. 
Conforme o MPF no Paraná, 
os crimes praticados 

por representantes da 
Samsung Heavy Industries 
foram corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Lei do Nepotismo
Proibido pelo STF por violar 
o princípio constitucional 
da impessoalidade na 
administração, o nepotismo 
vem sendo questionado em 
várias frentes. Com a vitória 
de Arthur Lira (Progressistas-
AL) na Câmara, o Centrão 
ganhou musculatura para 
pregar mudanças na lei que 
hoje pune a prática. “Se a 
pessoa está no cargo para 
o qual tem qualificação 
profissional, é formada e 
pode desempenhar bem, 
qual é o problema?”, 
indagou o líder do Governo, 
Ricardo Barros.

Reformas 
Arthur Lira (Progressistas-
AL) já definiu bases bem 
claras de sua gestão. 
Uma delas é aprovar as 
reformas estruturantes, 
em seguida os projetos de 
modernização do Estado. 
“Se a gente cuida da saúde 
e esquece a economia, a 
economia mata a saúde, 
ou vice-versa. Acho que 
a mentalidade de um 
Congresso que é reformista 
dará mais resultados neste 
ano”, disse, em entrevista.

Conta Petróleo
O indicado pelo governo para 
assumir a Petrobras, Joaquim 
Silva e Luna quer criar a 
“conta petróleo” para conter 
a volatilidade dos preços 
dos combustíveis: criada em 
1970, em meio à crise do 
petróleo, a conta consiste em 
criar um colchão financeiro 
para absorver choques: na 
alta das cotações, vende-se 
dólares desse colchão, na 
baixa, compra-se dólares.

Atividade essencial
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a redação final 
do projeto de lei que estabelece as atividades educacionais 

como essenciais em todo o Estado. A medida permite o 
retorno das aulas presenciais em todo o Paraná, priorizando 

a vacinação de professores durante os períodos de epidemias 
ou pandemias. A proposta segue agora para sanção do 

governador Ratinho Junior.

anos, contra o coronavírus, foi 
encerrada devido ao término 
das vacinas. A vacinação será 
retomada quando o município 

receber mais doses. A quanti-
dade exata de idosos vacina-
dos será atualizada no bole-
tim de hoje (24).
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colunaEm ano de pandemia,
PR investe R$ 6,37
bilhões em saúde

Mesmo com a pandemia 
do novo coronavírus e a 
queda na arrecadação tributá-
ria, foi registrado um aumento 
real de 15,7% nos investi-
mentos do Paraná em 2020, 
além de gastos recordes na 
área de saúde, que chegaram 
a R$ 6,37 bilhões. Os dados 
foram apresentados nesta 
terça-feira (23) pelo secretá-
rio da Fazenda, Renê Garcia 
Júnior, em audiência pública 
na Assembleia Legislativa 
que se concentrou sobre o 
cumprimento das metas fis-
cais do terceiro quadrimestre 
do ano passado.

Os gastos com saúde 
aumentaram sobremaneira 
em função do combate à 
covid-19, chegando a 13% 
do Orçamento (para um 
limite mínimo constitucional 
de 12%). O Estado também 
empregou os recursos de 
Doações e do Auxílio Federal 
destinados à Saúde que não 
foram computados para o 
índice, num total de R$ 2,15 
bilhões adicionais. Assim, o 
total executado com a área 
chegou a R$ 6,37 bilhões. 
Em 2019 o montante somou 
R$ 5,2 bilhões.

Em 2020, o Paraná tam-
bém ultrapassou o percentual 
constitucional das despesas 
com Educação, que chegou 
a 32,7% do total (para um 
limite mínimo de 30%). Esse 
montante foi utilizado na sis-
tematização das aulas online, 
que foram fundamentais para 
a continuidade do ano letivo, 
e em infraestrutura escolar.

RECEITAS
As receitas correntes do 

Paraná fecharam o ano de 
2020 com um aumento real 
de 1,1% – resultado especial-
mente do crescimento real 
de 22% nas Transferências 
Correntes devido a transfe-
rências da União aos Esta-
dos (LC 173/2020), além 
da recuperação do consumo 
no segundo semestre como 
consequência do auxílio 
emergencial à população de 
baixa renda. Estima-se em 
R$ 13 bilhões injetados na 

Resultado primário
As receitas primárias (que são as receitas correntes menos juros, 

transferência de capital e de alienação de bens), aumentaram 5,8% 
em 2020 – princialmente em função aumento das transferências da 
União, que compensaram a queda da arrecadação de ICMS, novas 

operações de crédito e doações para combate à covid-19.
Enquanto isso, as despesas primárias (conjunto de gastos que 

possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade, deduzidas 
as despesas financeiras, como os gastos com pessoal e custeio) 

cresceram 8,9% em termos reais, principalmente devido aos gastos 
na área de saúde e combate à Covid-19. Assim, o resultado primário 
teve uma queda de 98%: R$ 20 milhões em 2020 ante R$ 1,1 bilhão 

em 2019. Caso o Estado tivesse arcado sozinho com os impactos 
adversos da pandemia, ou seja, sem levar em conta as transferên-

cias federais, o déficit primário teria sido de R$ 2,2 bilhões.

economia paranaense por 
meio deste benefício, o que 
impactou positivamente o PIB 
estadual em 2,3%.

As Receitas Cor ren-
tes cresceram devido aos 
recursos provenientes da 
LC 173/2020. Sem esses 
recursos, haveria uma queda 
real de 3,6%. Ou seja, prati-
camente todo o crescimento 
da receita corrente é expli-
cado pela transferência da 
LC 173/2020, que foi de R$ 
1,98 bilhão.

Por isso, a ausência de 
novo pacote de socorro aos 
estados e as incer tezas 
sobre o novo auxílio emer-
gencial à população tornam 
o cenário mais nebuloso 
para 2021. “Isso significa 
que o momento é de cautela 
e austeridade”, explicou Gar-
cia Júnior. “Esperamos que, 
assim como aconteceu em 
2020, haja solidariedade dos 
outros Poderes”.

DESPESAS
Na ponta das despesas, 

registrou-se um crescimento 
real de 15,7% nos investi-
mentos, o que foi possível 
graças aos recursos obtidos 
com operações de crédito. 
O valor empenhado somou 
R$ 3,1 bilhões em 2020 – 
o que coloca o Paraná como 
o segundo que mais investiu 
em 2020, atrás apenas de 
São Paulo (R$ 8 bilhões).

Já a despesa corrente em 
2020 cresceu 0,5% em termos 
reais. A suspensão das despe-
sas com Juros e Encargos da 
Dívida proporcionou algum alí-
vio, mas não o suficiente para 
compensar o aumento nos 
gastos com custeio (saúde) 
e de pessoal (aumento da 
contribuição patronal e insufi-
ciência financeira). Essa sus-
pensão foi de R$ 388 milhões 
em 2020, o que aumentaria 
a despesa corrente real em 
1,6% em relação a 2019.

OS dados foram apresentados pelo secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior, em audiência 
pública na Alep

ARI DIAS/AEN

Esqueceram de mim 
Dos quase 300 réus que foram presos pelas fases da Operação 

Lava Jato de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, apenas o 
ex-governador carioca Sergio Cabral continua na cadeia. Para o 

Ministério Público Federal, manter Cabral na cela é fundamental 
na guerra de bastidores com a Polícia Federal. Quem conhece o 
outro lado das portas aponta que os procuradores não engolem 

o fato de a PF fechar acordo de delação premiada - caso de 
Cabral - com aval do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador 

teve seu acordo com a PF homolagado pelo ministro Edson 
Fachin, do STF, há um ano. É o único colaborador da Lava Jato 

que ainda vê o café passar pelas grades toda manhã.

Café na mesa
Fernando Cavendish, da 
Delta, com muitos contratos 
fraudulentos - em especial no 
Rio -, fechou delação com o 
MPF, foi condenado a 11 anos 
de prisão recentemente, e 
segue em prisão domiciliar.

Passou perto
Cabral, que chegou a ser 
cotado para vice na chapa 
de Dilma Rousseff, amarga 
por ora 17 condenações que 
somam mais de 300 anos de 
prisão nas costas. 

Tô longe 
Não havia confirmação até 
ontem à noite de que o 
presidente do DEM, ACM 
Neto, vá hoje à posse do 
ministro da Cidadania, João 
Roma (Republicanos), seu 
ex-chefe de gabinete na 
Prefeitura de Salvador. Estão 
hoje como água e vinho. 

Custo Castello
Há anos nas mãos de diferentes 
presidentes da República, a 
Petrobras é a moeda eleitoral 
mais preciosa no cofre do 
Governo, na política de controle 
de preços dos combustíveis 
(que, por sua vez, claro, 
seguram a inflação). Desta vez, 
a conta no mercado chegará 
alta a médio prazo, porém tão 
forte como anteriores. 

Custo Brasil
A Bovespa está registrando altas 
retiradas de capitais do Brasil 
desde a demissão do presidente 
da petroleira, Castello Branco, 
decidida pelo presidente Jair 
Bolsonaro. São multinacionais 
que confiaram no discurso de 
Bolsonaro, na sua passagem por 
Davos, sobre segurança jurídica 
e novos tempos sem ingerência 
na empresa de capital aberto.

Previsib...
Previsibilidade é uma palavara 
alheia ao vocabulário do dia a 
dia de Brasília, mas, ao citá-la 
tanto nos últimos dias, Bolsonaro 

resgatou a figura de Aécio 
Neves. A palavra foi o mote da 
campanha derrotada do tucano 
contra Dilma Rousseff em 2014.

Carro-chefe
A ministra Damares Alves 
montou o Grupo de Trabalho 
ministerial para análise da 
vindoura Política Nacional de 
Direitos Humanos. Será sua 
bandeira da gestão.

Ôh, dona Kátia!
Senadora que sugeriu medidas 
sanitárias no Senado, Katia Abreu 
colocou mais de 30 convidados 
dentro de uma sala de comissão, 
ontem, mesmo sob aviso da 
Polícia Legislativa sobre as 
restrições contra a pandemia. 
A turma prestigiou sua posse 
como presidente da Comissão de 
Relações Exteriores.

Os fiscais
Conhecido pelo discurso - e 
prática - de austeridade desde 
os tempos de deputado, o 
senador Reguffe vai comandar 
a Comissão de Fiscalização e 
Controle. O senador Marcos 
do Val será o vice. Ambos do 
Podemos.

Degradação 
O centro antigo do Recife, dos 
mais históricos do País, está 
degradado, relatam moradores 
da capital. A antiga sede do 
Diário de Pernambuco - que 
deveria se transformar num 
museu - está destruída. Por 
ali batia ponto o fundador 
Assis Chateaubriand. Nas 
ruas do entorno, pedintes 
de várias nacionalidades: 
venezuelanos, colombianos, 
equatorianos e brasileiros.

Termômetro
A Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, 
constatou que os gastos com 
supermercado aumentaram 
28% entre março e dezembro, 
analisando operações de 42 mil 
usuários do app. O ticket médio 
de dezembro foi de R$ 343,98.
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A Prefeitura de Umuara-
ma está implantando uma 
extensa ciclovia na Avenida 
Rio Grande do Norte, com 
mais de 4 quilômetros. O cal-
çamento é em concreto com 
dois sentidos de circulação. 
A obra, já bem adiantada no 
trecho entre a Praça Tamoio 
e a saída para Serra dos 
Dourados, está mudando o 
aspecto do canteiro central, 
que também está recebendo 
urbanização e melhorias na 
acessibilidade para o trânsito 
de pessoas com deficiência.

Com a implantação da 
ciclovia, os canteiros estão 
sendo nivelados e o mato 
e ondulações dão lugar ao 
gramado com grama do tipo 
“mato-grosso”. Além disso, 
faixas de meio-fio danifica-
das estão sendo recupera-
das e o rebaixamento da 
guias facilita a passagem 
dos pedestres e demais usu-
ários. A avenida também já 
recebeu iluminação de LED 
e a Prefeitura planeja a revi-
talização das praças localiza-
das ao longo da via.

São melhorias necessá-
rias ao bem-estar da popu-
lação, que atendem a comu-
nidade em várias frentes, 
comenta o prefeito Celso Po-
zzobom. “A ciclovia estimula 
a mobilidade urbana de for-
ma sustentável e também a 
prática de atividades físicas 
com mais segurança e con-
forto, o que representa mais 
saúde. Já a urbanização tor-
na o passeio pela cidade 
mais agradável e até valoriza 
os imóveis. Este é um cuida-

Ciclovia muda aspecto de canteiros 
da Avenida Rio Grande do Norte

Estrutura
A ciclovia da Ângelo Moreira tem 3.515,22 m², 1.170 m de extensão 

e 3 m de largura, bem sinalizados e com pintura acrílica em vermelho 
para identificar o espaço dos ciclistas”, informou o secretário de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima. 
Já na Francisco Inácio de Lira a ciclofaixa terá pouco mais de 500 m de 
extensão por 3 m de largura, sobre a pista de rolamento, protegida por 

tachões refletivos, totalizando 1.504,75 m².

do que estamos tendo em 
toda a cidade, sem falar nas 
dezenas de quilômetros de 
asfalto que temos recupera-
do com recapeamento e mi-
cropavimentação”, apontou.

Na Rio Grande do Norte 
serão duas pistas para ciclis-
tas no canteiro central, com 
4,3 quilômetros de extensão 
totalizando 12.937,83 m², 
entre as avenidas Francisco 
Inácio de Lira e Tapuia, próxi-
mo à Avenida Portugal – que 
já conta com uma ciclovia da 
Guarda Mirim até a PR-482, 
nas imediações do futuro 
shopping. O investimento 
previsto é de R$ 1,4 milhão.

OUTROS TRECHOS
Outra ciclovia de grande 

porte também está sendo 
implantada na Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
entre a PR-323 (trecho do 
Posto Gauchão) e a antiga 
Praça Odete Mossurunga 
(entroncamento com a Gua-
nabara e Ivo Sooma).

A obra já tem todo o cal-
çamento em concreto finali-
zado e está recebendo repo-
sição de grama, bicicletários 

com área para descanso e 
bancos para os ciclistas e 
rampas com acessibilidade 
para travessia no canteiro 
central. Também haverá ci-
clovias na Av. Tiradentes, da 
PR-323 até a Praça Gastão 
Vidigal, no início da Avenida 
Londrina, e na margem do 
Bosque dos Xetá, entre a 
Rua do Bosque, a Av. Parigot 
de Souza e a Castelo Bran-
co, e ciclofaixa na Avenida 
Francisco Inácio de Lira.

Mesmo ainda inacaba-
das, as obras já vem sendo 

utilizadas pela população 
após o horário de trabalho 
dos operários. “Esta op-
ção de locomoção é muito 
aguardada pela população, 
que tem aderido ao trans-

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A obra já foi calçada e recebe reposição de grama, bicicletários com área para descanso e bancos para os ciclistas e rampas com acessibilidade para travessia no canteiro central

A Prefeitura de Umuarama 
começa hoje (24) nova 
etapa do programa de 
micropavimentação, que 
atenderá várias ruas dos 
bairros Jardim Kennedy e 
Novo Milênio. A equipe 
que opera os equipamen-
tos do Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação 
e Desenvolvimento do 
Paraná (Cindepar) está na 
cidade desde a segunda-
-feira, 22, e ontem (23) 
realizou os ensaios para 
ajustar o processo. Hoje 
moradores dos bairros 
devem ficar atentos ao 
bloqueio das vias para 
o serviço. O pessoal 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação realizou 

os serviços preliminares na semana passada, como limpeza do pavimento, correção de imperfeições (tapa-buraco e 
reperfilamento) e a poda de árvores, deixando as vias adequadas para receber a micropavimentação. A microcamada 
de asfalto será executada hoje nas ruas Maracanã e Morumbi, Irmã Dorothy e travessas Hana Primavesi e José Sgobi. 
Amanhã (25) e depois (26), nas ruas América, Helena Kolody e Olympe de Gouges.

porte de bicicleta e à prá-
tica por lazer ou atividade 
física. Onde há espaço e 
áreas mais planas, vamos 
investir nessa modalida-
de”, completou Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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A vacinação no Paraná segue os
planos nacional e estadual de imunização.
Conforme as vacinas chegam,
elas são enviadas aos municípios,
que se organizam para aplicar as doses.
Fique atento ao cronograma de sua cidade.

PARANÁ
IMUNIZADO.
POPULAÇÃO
PROTEGIDA.

ACESSE WWW.CORONAVIRUS.PR.GOV.BR
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Homem é preso pela PM depois
de esfaquear a ex-companheira

Um homem de 40 anos de 
idade foi preso em flagrante, 
no início da noite da segun-
da-feira, 22, por policiais 
militares de Altônia, depois 
de ter esfaqueado a ex-com-
panheira. A mulher foi socor-
rida e encaminhada para um 
hospital em Umuarama e 
se encontrava internada em 
estado grave até o final da 
tarde de ontem (23).

De acordo com os rela-
tos oficiais da Polícia Mili-
tar, o crime aconteceu por 
volta das 17h, na residên-
cia da vítima, situada na rua 
Machado de Assis.

Quando os policiais mili-
tares chegaram ao local, 
se depararam com a vítima 
sendo socorrida por uma 
equipe de socorristas do 
Samu, depois que foi ferida 

com dois golpes nas costas, 
um na axila e um no peito.

A mulher, que tem 55 
anos de idade, foi levada às 
pressas para atendimento 
hospitalar em Umuarama.

Enquanto isso, os policiais 
deram início ás buscas ao 
autor do crime, que já havia 
sido identificado. Depois de 
algumas horas de busca, 
o acusado, de 39 anos, foi 

localizado pelos PMs.
Durante uma rápida ave-

riguação, foi constatado que 
contra o detido, já havia 
sido expedido um man-
dado de prisão. Conduzido 
à Delegacia de Altônia, ele 
foi autuado pelo crime de 
feminicídio tentado.

Ainda foi verificado pela 
polícia que o casal pos-
suía histórico de conflito 

Confessou
A Polícia Civil elucidou um 
homicídio ocorrido no dia 13 de 
janeiro, em Tapira (município 
localizado a 67 quilômetros 
de Umuarama). A Polícia Civil 
identificou e ouviu o suspeito 
do crime. Na quinta-feira (11) 
ele confessou ter praticado a 
ação. Na ocasião, a vítima, de 
29 anos, foi morta com tiros 
de espingarda, após discussão 
em um bar. Depois do crime, 
o autor fugiu e permaneceu 
escondido. Na Delegacia ele 
confessou o homicídio e contou 
que utilizou uma arma que 
ganhou de herança do avô.

Preso no Fórum
Um homem de 41 anos de 
idade foi detido pela Polícia 
Militar de Umuarama ao final 
da tarde da segunda-feira, 22, 
e conduzido à Delegacia local 
por força de um mandado 
judicial de prisão, que havia 
sido expedido contra ele. 
Em princípio, ele não quis 
se pronunciar a respeito do 
ato ilícito praticado, mas 
num levantamento feito 
através do processo, que é 
público, foi descoberto que 
ele foi condenado a 7 anos e 
9 meses de reclusão depois 
de julgado em maio de 2017 
pelo crime de atentado contra 
a ex-companheira. O crime 
aconteceu em novembro de 
2009, quando a vítima estava na 
casa do irmão. Por volta das 16h 
do dia 5, o acusado pulou o muro 
da residência, se aproveitando 
que a mulher estava sozinha 
e atirou duas vezes contra o 
peito da vítima. Socorrida, a 
mulher sobreviveu. O acusado 
foi colocado atrás das grades e 
mantido à disposição da Justiça  
Segundo a Polícia Militar, o ato 
da prisão aconteceu dentro do 
Fórum de Umuarama, onde ele 
teria comparecido para assinar 
alguns documentos. 
Ao ser reconhecido, foi 
identificado como um homem 
procurado e recebeu a voz de 
prisão ali mesmo.

conjugal, com boletins de 
ocorrência anteriores, além 
de que, em 2018 foi defe-
rida uma medida protetiva, 
mas a vítima acabou por 
desistir da medida.

O mandado de prisão foi 
expedido pela Justiça pelo 
envolvimento do acusado 
em crime de lesão corporal 
e por ter seu regime regre-
dido em 2019.

BPFron ‘estoura’ abrigo de
foragidos e contrabandistas

Militares do Batalhão de 
Fronteira (BPFRON), reali-
zaram na tarde da segunda 
(22), uma operação na 
cidade Altônia, depois que 
receberam diversas denún-
cias dando conta de que um 
determinado endereço esta-
ria sendo frequentado por 
pessoas procuradas pela 
Justiça e envolvidos em cri-
mes de contrabando.

Os policiais monitoraram 
o suposto abrigo de fora-
gidos, até que resolveram 
fazer uma abordagem. Os 
homens que estavam no 
local evadiram-se pelos fun-
dos, mas a polícia realizou 
buscas no interior do imóvel 
e localizou 33 munições de 
pistola de calibre 9 milíme-
tros, 4 telefones celulares, 
60 car teiras de cigarro con-
trabandeadas do Paraguai, 
15 pranchas de madeira 
nativa (peroba rosa – em 

extinção no Paraná), 90 
gramas de maconha, 5 pla-
cas de veículos, além de 
um animal da fauna brasi-
leira abatido.

O s policiais que integram 
a equipe de Umuarama do 
BPFron relataram que a resi-
dência abrigava foragidos da 
justiça e pessoas que estão 

ligadas diretamente ao tráfico 
de drogas e ao contrabando. 
O prejuízo estimado segundo 
a polícia é de aproximada-
mente R$ 50 mil.

NINGUÉM foi preso, mas esconderijo do bando foi desativado com a apreensão de material que seria usado em crimes

DIVULGAÇÃO

Na madrugada de ontem (22), 
PMs de Umuarama apreenderam uma 
carga de cigarros contrabandeados do 
Paraguai avaliada a R$ 1,7 milhão. 
A ocorrência foi registrada por volta 
das 5h50, na rodovia PR-468, no 
sentido à Mariluz. De acordo com os 
policiais, uma equipe fazia patrulha-
mento ostensivo nas saídas e entradas 
da cidade, quando visualizou o 
caminhão Mercedes Benz, com placas 
de São Paulo, cujo motorista de 48 
anos agia de forma suspeita. Foi feita 
abordagem e os policiais iniciaram a 
vistoria no veículo. O caminhão estava 
com placas dublê e no compartimento 
de carga estavam cerca de 600 caixas 
de cigarros paraguaios. O motorista 
foi preso e o caso foi encaminhado à 
Polícia Federal, em Guaíra.
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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

Consolidada no ensino do 
Direito, a Universidade Paranaense 
– Unipar também é referência 
nos cursos de pós-graduação. Na 
Unidade de Umuarama há um leque 
de oportunidades para ingresso 
agora em 2021. Uma delas é em 
Direito Civil: Famílias e Sucessões.

Destinada aos profissionais 
graduados em Direito e em 
Psicologia, a especialização visa 
conferir um enfoque abrangente, 
integrado e atualizado do 
Direito das Famílias e das 
Sucessões, permitindo a seus 
participantes contato com o que 
se vem desenvolvendo de mais 
recente na matéria, por meio do 
entrelaçamento do direito material 
e do direito processual.

As aulas acontecerão em regime 
quinzenal, sempre aos sábados. 
O curso tem carga horária de 360 
horas e quem deseja participar deve 
realizar a inscrição até o dia 31 de 
março pelo site da Unipar.

Programa de descontos

Promovendo a constante 
atualização de profissionais, a 
Unipar disponibiliza programas de 
desconto para os cursos de pós-
graduação em nível lato sensu.

-30% de desconto para quem se 
formou em 2019 e 2020, na Unipar 
ou em qualquer outra Instituição;

-25% de desconto para quem se 
formou nos anos anteriores a 2019, 
na Unipar ou em qualquer outra 
Instituição;

-30% de desconto para quem já 
tem pós-graduação, feita na Unipar 
ou em qualquer outra Instituição;

-50% de desconto para pessoas 
com idade igual ou superior a 55 
anos;

-30% de desconto para efetivos de 
órgãos de segurança.

Lembrando que o valor é para 
pagamentos efetuados até o 
vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 
alunos.

As aulas, na Unidade de Umuarama, começam no mês 
de abril

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Direito Civil: Famílias e Sucessões

Agência do Trabalhador orienta
sobre curso de costura industrial

Estão abertas as pré-ins-
crições para os cursos das 
Carretas do Conhecimento, 
projeto realizado em parceria 
entre o Governo do Paraná, por 
meio da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, a Fundação 
Volkswagen e o Senai-PR, com 
apoio das Agências do Traba-
lhador. Umuarama foi contem-
plada com curso de corte e 
costura industrial e a possibi-
lidade de abrir até três turmas 
de 20 alunos cada, totalizando 
60 participantes.

O curso foi adaptado devido 
à pandemia do coronavírus. O 
cadastro já pode ser feito pelo 
link justiça.pr.gov.br. O chefe 
da Agência do Trabalhador de 
Umuarama, Reginaldo Barros, 
lembra, porém, que ainda não 
foi definida a data de início das 
aulas, que devem acontecer no 
primeiro semestre deste ano. 
“Mesmo assim é importante 
que os interessados realizem 
a inscrição. Precisamos iden-
tificar a demanda com antece-
dência para estruturarmos a 
realização”, disse.

Com a pandemia, as 
aulas serão 75% de maneira 
on-line, por Ensino a Distân-
cia (EAD), e os outros 25% de 
forma presencial. De acordo 
com o secretário da Justiça, 
Ney Leprevost, é necessário 
retomar as qualificações com 
todo o cuidado. “Ajustamos 
as unidades e prestaremos 
todo o suporte para as aulas 
on-line. Antes das aulas pre-
senciais serão realizados 
testes rápidos da covid-19, 
medição de temperatura e 

Morre mais uma vítima
da covid em Umuarama

 A morte de um homem de 
71 anos ocorrida em janeiro 
após um período de interna-
mento no Hospital Uopeccan, 
atribuída a complicações em 
decorrência da covid-19, teve 
comprovação ontem (23), 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. É a 86ª vítima da 
doença em Umuarama desde 
a primeira morte provocada 
pelo coronavírus, em 29 de 
abril de 2020.

O número de casos voltou 
a aumentar na cidade. Ontem 
foram confirmados mais 36 

mulheres, 32 homens e três 
crianças com covid, totali-
zando 71 casos novos e ele-
vando para 7.470 o total de 
diagnósticos positivos desde 
o início da pandemia.

Desse total, 4.646 pacien-
tes conseguiram se recuperar 
e 86 morreram. Atualmente, 
2.726 pessoas infectadas 
estão em isolamento domi-
ciliar, 29 seguem interna-
das (cinco em UTIs e 24 em 
leitos de enfermarias) e há 
ainda 2.220 umuaramenses 
com suspeita de infecção 

pelo coronavírus – três delas 
hospitalizadas.

As notificações de síndro-
mes gripais somam 19.616 a 
partir de março do ano pas-
sado, das quais 9.926 foram 
descartadas para a doença.

Nos hospitais, a ocupa-
ção de leitos segue alta: 
18 das 20 UTIs contratadas 
pelo SUS estão sendo utili-
zadas (90%), bem como 28 
dos 30 leitos de enferma-
ria (93,3%) contavam, até 
ontem, com pacientes de 
Umuarama e região.

o cumprimento das medidas 
sanitárias para prevenção ao 
coronavírus, como uso obri-
gatório de máscara, álcool 
em gel e distanciamento 
adequado para segurança de 
cada pessoa”, apontou.

PARCERIAS
O secretário municipal 

Critérios
Para participar dos cursos das Carretas do Conhecimento é 

necessário ter 18 anos completos ou mais, declarar escolaridade 
mínima (ensino fundamental), conhecimentos de informática 
básica, e possuir smartphone; 20% das vagas são destinadas a 

mulheres e 10% para idosos.
O professor realizará aula online direto da carreta e cada 

aluno acompanhará a aula de sua casa utilizando chip 4G forne-
cido pelo Senai. Além da parte teórica, o professor demonstrará 

a utilização dos equipamentos de forma online (atendimento 
presencial conectado), enquanto a parte prática será ministrada 
no laboratório do Senai na cidade participante. “Além do teste 
rápido para Covid, os alunos seguirão os protocolos de higiene 

e segurança, como uso de máscara, álcool gel, distanciamento e 
medição de temperatura”, lembrou Reginaldo Barros.

Para mais informações referentes às localidades e dúvidas 
para inscrições, o interessado deve entrar em contato pelo 

e-mail carretasdoconhecimento@sejuf.pr.gov.br.

CARRETA fica em Curitiba devido à pandemia e, aulas serão 75% on-line, por Ensino a Distância (EAD), e os outros 25% de forma presencial no Sesi

de Indústria, Comércio e 
Turismo, Edvaldo Ceranto 
Júnior, lembra que o curso 
atende à parceria proposta 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, podendo 
inscrever pessoas em situa-
ção de rua e usuários do Cen-
tro POP e dos CRAS (Centros 
de Referência da Assistência 

Social). “Vamos priorizar a 
qualificação para a geração 
de empregos. Tem muitas 
empresas buscando bons 

profissionais, trabalhadores 
qualificados e preparados 
para o mercado de trabalho”, 
afirmou o secretário.

VALDELINO PONTES
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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

Campo Mourão Futsal realiza
seletivas neste fim de semana

A garotos com idade entre 
13 e 17 anos podem parti-
cipar da seletiva do Campo 
Mourão Futsal, cujo objetivo 
é revelar jovens talentos 
para vestir a camisa do car-
neiro tricolor e representar 
a cidade e região em com-
petições oficiais. Os selecio-
nados terão a oportunidade 
de atuar nas categorias de 
base do clube, que está na 
Liga Nacional de Futsal.

Fla e Ceni precisam acabar com jejum
contra o São Paulo para serem campeões

O Flamengo só depende de 
si próprio para ser campeão 
brasileiro amanhã (quinta-
-feira, 25). O time rubro-negro 
precisa vencer o São Paulo, 
no Morumbi, para conquistar 
a taça. No entanto, os cario-
cas terão que acabar com um 
jejum para chegar ao objetivo. 
O Flamengo não vence o rival 
no Morumbi desde 2011. No 
comando da equipe, o técnico 
Rogério Ceni vai reencontrar 
mais uma vez o clube em 
que foi ídolo como jogador. 
Só que desde que assu-
miu o cargo de treinador, o 
comandante ainda não ven-
ceu os paulistas.

No For taleza e no Fla-
mengo, Ceni perdeu cinco 
vezes e empatou em outras 
duas opor tunidades. Para 
piorar, no Morumbi, o trei-
nador foi derrotado três 

Em respeito aos cuidados 
com a pandemia e os proto-
colos sanitários, as seletivas 
serão realizadas por catego-
ria e em dias diferenciados. 
A primeira seleção será no 
sábado (27) para a categoria 
sub-13, a partir das 8h30 no 
ginásio de esportes Valter-
nei de Oliveira (Lar Paraná).  
No domingo (28), no mesmo 
horário e local acontece a 
seletiva da categoria sub-15. 

E na segunda-feira (1º de 
março), será a vez da garo-
tada do sub-17, com início 
às 14h também no ginásio 
do “Larpão”.

Para par ticipar basta 
acessar o site do Carneirão, 
pelo endereço campomou-
raofutsal.com.br, baixar a 
ficha de inscrição e o termo 
de responsabilidade, preen-
cher, escanear e enviar para 
o e-mail: carneiraoseletiva@
gmail.com até a próxima sex-
ta-feira (26), até às 18h.

A Red Bull apresentou ontem (23) seu RB16B, carro para a 
temporada 2021 da Fórmula 1. Se a tradicional realização de um 
evento não foi a opção da equipe, que apenas divulgou um vídeo 
e fotos da versão atual, foi possível suplantar tal falta de material 
horas depois, com a estreia de Sergio Pérez. O mexicano foi para 
a pista de Silverstone, para um dia de filmagens, à tarde, e pela 
primeira vez pilotou pela Red Bull, dois meses depois do anúncio 
de sua contratação, no lugar de Alexander Albon. Pérez mostrou 
sentimentos mistos: se divertiu, mas percebeu que não será nada 
igual com o que estava acostumado em suas passagens por Racing 
Point e McLaren, por exemplo.

vezes e empatou uma.
O Flamengo vai para a par-

tida confiante na boa sequên-
cia na reta final do Brasileiro. 
Só que terá pela frente um 
adversário que precisa do 
resultado positivo para se 
garantir na Fase de Grupos 
da Libertadores.

Jovens atletas de todo 
Estado do Paraná e do Brasil 
podem e devem participar. 
Basta se inscrever e não esque-
cer de levar a carteira de identi-
dade no dia da seletiva, também 
sua própria garrafa com água e 
fazer uso da máscara.

CADA UM POR 
SUA CONTA

A ACMF (Associação 
Campo Mourão) não se res-
ponsabiliza com eventuais 
despesas, nem mesmo com 

alojamento em caso de apro-
vação. E lembra ainda que 
no dia das seletivas será 
cumprido o protocolo de 
segurança contra a covid-19, 
com medição de temperatura, 
aferição dos batimentos e 
higienização das mãos com 
álcool. Dependendo da quan-
tidade de inscritos, os testes 
serão divididos em horários 
diferentes. Em caso de dúvi-
das entrar em contato pelo 
telefone (44) 99830-1930. 
(Colaboração – Obemdito)

NO Morumbi, o treinador Rogério Ceni foi 
derrotado três vezes e empatou uma

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Gastos inesperados e preocupação com dívi-
das podem esquentar a sua cabeça no início 
do dia. Uma paixão proibida pode surgir e 
abalar suas estruturas. Tudo indica que será 
algo irresistível, mas se decidir embarcar é 
bom ter muito cuidado com fofocas.

Você terá energia, determinação e inicia-
tiva em dobro para correr atrás dos seus 
objetivos e pode aguardar uma fase de 
grandes realizações. Nos assuntos do 
coração, você vai jogar todo o seu charme 
em alguém influente e bem-sucedido. 

Pode precisar de mais silêncio e tranquili-
dade para cumprir as suas tarefas. Boa fase 
para iniciar um curso, seja se aperfeiçoar 
em uma função ou aprender outro idioma. 
No amor pode conhecer alguém e desco-
brir tantas afinidades que vai ser paixão à 
primeira vista. 

Você deve promover as mudanças que 
deseja, seja no trabalho, em casa ou na vida 
pessoal. Pode receber uma grana inesperada 
de herança, gratificação. A paixão está no 
ar e pode acertar em cheio o seu coração. 

Doses extras de determinação e iniciativa. 
Pode contar com momentos de muita cum-
plicidade em família. No amor, se estiver 
só, vai querer viver uma relação séria e 
duradoura. Paixão e desejos vão ferver 
entre quatro paredes.

Procure participar mais dos debates no tra-
balho, pois suas sugestões serão muito bem 
recebidas.  Hoje você pode até tomar a ini-
ciativa numa conquista, por isso demonstre 
seu interesse. Muito companheirismo e diá-
logo no romance. 

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 24 de fevereiro sacrificam seus interesses por uma causa, pelos 
pais, colegas ou familiares e eles mesmos exigem alto grau de sacrifício dos 
outros. Precisam encontrar um modo de trabalhar para o bem comum ou agradar 
seus pais e a sociedade. Progresso constante, força de vontade, conduta resoluta, 
determinação e coragem são suas qualidades. 

Horóscopo nascido em 24 de fevereiro

Competitividade é tudo para você ainda mais 
se tiver uma oportunidade de promoção. Se 
estiver a fim de alguém, você não hesitará 
em falar logo em compromisso. A vida a 
dois está repleta de paixão, mas nada de 
impor as suas vontades: saiba negociar.

Hora de batalhar para aumentar seus 
ganhos e talvez até buscar outras fontes 
de renda, só não misture dinheiro com 
amizade. Pode despertar uma paixão por 
amigo (a) e se for recíproca, o romance 
tem tudo para dar certo. 

Investir no conhecimento pode abrir boas 
portas para você no mercado de trabalho. 
Cuidado para não se desentender com 
parentes por bobagens: ouça sem rebater. 
Você está mais caseira e pode deixar as 
paqueras em segundo plano. 

Pode conquistar seus objetivos mais 
ambiciosos. É uma ótima fase para sua 
carreira e também para ganhar dinheiro. 
Pode até pintar um clima de romance 
com alguém da turma. Cuidado para não 
ser exigente demais.

Quer mais estabilidade no emprego.  Pode 
encontrar bons parceiros para os seus pro-
jetos. Aproveite para se desfazer do que 
não usa mais. Pode se surpreender com 
uma atração por alguém da turma e há boas 
chances de dar namoro. 

Há grande chance de você assumir novas 
responsabilidades e ter um aumento de 
salário ou, então, arranjar um segundo 
emprego para turbinar seus rendimen-
tos. No amor, boa sintonia com colega 
pode render uma paquera e a paixão 
pode aparecer.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

CCP
FRUTODOMAR

COBRIRENE
NAMRAGS

ATEBONSAI
MEDIUMONDE

DUOPOLEN
ECBISSET

CARIDOSO

PACATOCAMA

LIOTORI
ACOPLARA

INANAGI
BOASTOLEDO

LEGITIMOS

Camarão
(cul.)

Gambá
(bras.
Zool.)

Estra-
gado;

decom-
posto

Ocupar
por inteiro

uma
superfície

Instru-
mento de
ataque e
defesa

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Nível (?):
é avalia-
do pelo
Enem

Arte orien-
tal de mi-
niaturizar
plantas

Pessoa
atuante

na sessão
espírita

Menor
formação
musical

Golpe
único do

boxe

O
filantropo,

por sua
atitude

"(?)
Cidadão",
sucesso
do Skank

O sinal
numérico
de zero

Prefixo
que indica
oposição

Nome
frequente

entre
islâmicos

O pacien-
te tratado

pelo
geriatra 

Unir duas
naves

espaciais

Santa (?):
o

Vaticano

Parti 
para ati-
vidade

Cícero
Pompeu
de (?): o
Morumbi 

Móvel do
quarto
Partido

britânico

Em que
lugar?

Urso, em
espanhol

Nome da
letra "N"
Fonte de

calor

Cargo máximo do
clube de futebol

Riqueza mineral do
Amapá

Distância
entre os
trilhos

Repetição

Elemento
masculino

da flor

Objetivo da pesquisa
sobre a Aids

Leite

Maio, em
francês

Vento
brando

Estúdio de filmagem

Orlando Villas-(?),
indianista brasileiro

Genuínos; verdadeiros

3/mai — oso — set. 4/tori. 5/timbu. 6/bonsai. 9/legítimos.
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E P G
V A C I N A Ç Ã O
A R O P U L L

A S N E I R A A P
Ã C O N J U G E
O H A O L D

O D R E S Ã C E
E A T O M I C
D E R R A P A D A

T I R O M A A P
V A G A B U N D O
I E V O L SE E
S I R R O ER I
A F I M I DE A R

E S P O R T I S T A

"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.

Alecrim com canela: a dupla perfeita para levantar seu astral
O Alecrim é considerado uma erva 

bastante valiosa segundo as tradições 
religiosas,  pois purifica nosso campo 
energético, nosso organismo; protege 
contra os males e proporciona saúde 
mental por meio dos banhos e chás. 
O Alecrim é conhecido como “erva da 
alegria”, portanto, sua autoestima, seu 
padrão vibratório se elevará, conside-
ravelmente, com a magia desta erva.

Já a Canela é uma das especiarias 
mais antigas de que se tem o registro 
e foi tão valorizado na história que era 
considerada um item de presente a reis 
e outras personalidades. Possui atributos 

mágicos como poder de cura, atração de 
dinheiro, emprego, proteção física, espi-
ritual, atrai sucesso, prosperidade, bên-
çãos infinitas, saúde psíquica.

Os dois ingredientes podem ser uti-
lizados de maneira simples, mas ofere-
cendo muitos benefícios, experimente:

Numa vasilha, coloque dois litros 
de água, um punhado de alecrim, um 
pedaço de canela em pau e ferva tudo 
por uns cinco minutos. Retire do fogo, 
deixe amornar e coe. Antes de dormir, 
tome banho normalmente e depois jogue 
a mistura do pescoço para baixo. Seque-
-se rapidamente e durma mistura.
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“Mesmo sem querer fala em 
verso -, quem fala a partir 

da emoção.“
(João Cabral de Melo Neto)

VACINÔMETRO
A Secretaria Municipal da 
Saúde informou que 551 

pessoas já receberam as duas 
doses da vacina contra o 

coronavírus em Umuarama. A 
primeira dose já foi distribu-
ída a 3.249 umuaramenses, 

com isso foram aplicadas até 
o momento 3.800 doses das 
vacinas Coronavac e Astra-
Zeneca/ Oxford em pessoas 
dos grupos prioritários defi-
nidos pelos planos nacional 

e estadual de imunização. As 
segundas doses atenderam a 
internos e trabalhadores em 
instituições de longa perma-
nência para idosos,  vacina-
dores/aplicadores da vacina 
contra Covid-19 e demais 

servidores da área de saúde, 
que atuam diretamente no 
enfrentamento da doença.

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Arlindo Salvador , 
Cristiane Pagani, Danielle Garcia Hortolam Bueno, Jean Souto de Matos, Vanuza Nunes da Silva e 
Jabs Garcia. Da coluna: felicidades.

LIVE
Na quinta-feira, dia 25, Ro-
berto Panzarani fala sobre 
o tema “O novo paradigma 
porque o futuro do capita-

lismo é comunitário”, a par-
tir das 19h30 na agenda do 
Rotary Day 2021 que vai até 
na sexta (28) sob a batuta 
do Rotary Club Umuarama. 
Que traz temas atuais e re-
levantes para a comunidade 

umuaramense. 

Palestra
O primeiro dia de Rotary Day 
foi um sucesso, comunidade 
ON, companheiros Rotarianos 
na Casa da Amizade e muitas 
felicitações pelos  116 anos 
de Rotary Club Internacio-
nal. Nesta quarta-feira (24) 

tem palestra com a psicóloga 
Cristina Consalter sobre o 

tema “Cuidados Importantes 
com sua Saúde Mental” -, on 
line a partir das 19h30 no 

You Tube. 

ROTART DAY
DIANÊS MARIA PIFFER (diretora 
da Guarda Municipal e rotariana)  e 
DULCE POZZOBOM (primeira dama 
de Umuarama)  marcaram presença 
no evento Rotary Day, realizado na 
última segunda-feira (22) na Casa da 
Amizade -, juntamente com a reunião 
mensal do clube de serviço. A coluna 
destaca a presença. 

THAIS SANTOS ( Sesc Umuarama) e a rotariana Mirian Lueders também participaram do evento que tam-
bém comemorou 106 anos do Rotary Internacional.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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