
Polícia rodoviária vai intensif icar
ações na área duplicada da PR-323

LIMITE DE VELOCIDADE NO TRECHO DUPLICADO É DE 60KM/H

Patrulheiros rodoviários iniciam hoje uma ação de controle de velocidade no trecho duplicado da PR-323 entre o trevo de acesso à Estrada 
Bonfim (Parque de Exposições) e o trevo do posto Gauchão. Estatísticas apontaram que quase metade dos acidentes registrados em toda a área 
compreendida pelo Posto de Cruzeiro do Oeste aconteceu neste trecho. Será utilizado radar móvel para medir a velocidade dos veículos. l 9

Edição 2701 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,25/2/2021

Educação em
Saúde oferece

conteúdos digitais 
aos alunos

l 6

Paraná começa a
distribuir 102.500
doses da vacina

contra a covid-19
l 5

Tráfico
Patrulhamento de rotina pelas ruas do Parque 

Industrial, levaram a PM de Umuarama a abordar 
um suspeito de 27 anos. Ao ser averiguado foi 

constatado que ele possuía 9 passagens anteriores 
pela polícia, por uso e tráfico de entorpecentes. 
Desta vez o rapaz foi preso com 40 porções de 

maconha e 21 papelotes de cocaína.
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Cidade ganha
apoio do Estado 

para obras e 
contorno oeste

l 7

Compactador

Umuarama 
recebe caminhão 
de lixo repassado 

pelo Governo 
do PR  

l 7

ASSESSORIA

ASSESSORIA

Castração
Programa Estadual já 
castrou mais de 200 
animais em Cruzeiro 
do Oeste, num 
trabalho que aconteceu 
entre os dias 19 e 23, 
onde muitas famílias 
puderam levar seus 
animais domésticos 
para castração 
gratuita. O objetivo 
é conter o número 
crescente de animais 
abandonados.          l 8
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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

24/1 a 24/2 0,5000 0,1159 0,0000
25/1 a 25/2 0,5000 0,1159 0,0000
26/1 a 26/2 0,5000 0,1159 0,0000
27/1 a 27/2 0,5000 0,1159 0,0000
28/1 a 28/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,41% 24,40 
Vale ON +1,01% 97,93 
ItauUnibanco PN -1,47% 26,85 
Braskem PNA +10,14% 33,14 
Usiminas PNA +9,53% 17,24 
Embraer ON +6,07% 13,10

IBOVESPA: +0,38% 115.667 pontos

Iene 105,95
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 89,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,4200 5,4210 -1,0%

PTAX  (BC) -0,6% 5,4176 5,4182 -1,1%

PARALELO -0,4% 5,1800 5,6800 -1,2%

TURISMO -0,4% 5,1800 5,6600 -1,2%

EURO -0,9% 6,5661 6,5690 -1,3%

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 24/02

Iene R$ 0,0512
Libra est. R$ 7,64
Peso arg. R$ 0,060
R$1: 1.218,03 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/02 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 1.423,75 17,75 8,5%
FARELO mar/21 428,30 1,80 1,6%
MILHO mar/21 559,25 5,50 11,7%
TRIGO mar/21 680,25 14,50 7,2%

SOJA 153,57 0,1% -0,1% 153,00
MILHO 74,18 0,3% 1,6% 74,00
TRIGO 76,89 0,3% 4,9% 80,00
BOI GORDO 285,52 -0,1% 2,8% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/02 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 24/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -0,6% 0,6%
SOJA Paranaguá 168,00 1,8% 1,8%
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
Umuarama Curitiba

Quinta

31 21
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SextaSexta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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h

32h

Crescente
19/2 - 15h49

Minguante
5/03 - 22h32

Nova
13/03- 07h23

Cheia
27/2 - 05h19

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Deputados vão ao TCU contra as
audiências da ANTT sobre pedágio

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) manteve 
a audiência pública marcada para 
ontem quarta-feira (24) sobre o 
modelo de concessão do pedágio 
no Paraná apesar da solicitação 
de 43 deputados estaduais para 
a suspensão, diante disto os de-
putados que integram a Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio, da 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), vão recorrer ao TCU (Tribu-
nal de Contas da União) para inva-
lidar as audiências públicas reali-
zadas pela ANTT.

Os deputados alegam existir 
uma série de ilegitimidades que 
colocam em risco todo o processo. 
Entre elas, a ausência de autoriza-
ção legislativa de delegação para 
que a União licite a concessão de 
rodovias estaduais, a limitação da 
participação popular com o curto 
prazo entre a publicação do cha-
mamento e a realização das au-
diências públicas e a presença de 
critérios no edital que colocam em 
risco a competitividade e a efetiva 
redução das tarifas de pedágio.

O coordenador da Frente 
Parlamentar Sobre o Pedágio, 
da Alep, deputado Arilson Chio-
rato (PT), disse que a ANTT con-
tinua atuando com descaso aos 
paranaenses e que todo esse 
processo pode ser cancelado 
em razão dos apontamentos 
que a Frente apresentou. “La-
mentamos que as audiências 
foram mantidas e mais uma vez 
nós deputados, representantes 
dos paranaenses, não fomos 
ouvidos. Apesar de apontadas 
diversas ilegalidades insuperá-
veis, a ANTT foi intransigente e 
manteve a audiência. Buscare-

Licitações
Os atuais contratos de concessão dos 2.500 quilômetros do 

Anel de Integração se encerram em novembro e as novas licitações 
estão previstas para este ano. Ao todo, o Ministério da Infraestru-

tura planeja conceder 3.327 quilômetros de rodovias estaduais 
e federais divididos em seis lotes com 42 praças de pedágio, 15 

praças a mais do que atualmente.

ANTT manteve as audiências públicas sobre o modelo de concessão do pedágio no Paraná, 
o que causou indignação dos deputados estaduais

GERALDO BUBNIAK/AEN

mos novas medidas”, disse.

QUESTÃO DE ORDEM
A audiência pública teve iní-

cio às 9h e logo no começo, o 
deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) exigiu o cumprimento de 
uma questão de ordem e cobrou 
da ANTT uma resposta ao requeri-
mento enviado pela Frente, solici-
tando a suspensão das audiên-
cias até que os apontamentos 
feitos pelos deputados parana-
enses fossem respondidos. O 
órgão informou que o pedido 
de suspensão foi negado pela 
diretoria. Já o deputado sus-
tentou que as audiências públi-
cas realizadas pela ANTT estão 
prejudicadas. “O requerimento 
foi muito bem fundamentado. 
Como não fomos ouvidos, va-

mos recorrer aos outros canais 
que podemos fazê-lo para valer 
o direito dos paranaenses”.

Romanelli afirmou que a Fren-
te Parlamentar do Pedágio vai 
recorrer ao TCU (Tribunal de Con-
tas da União) para invalidar as 
audiências públicas realizadas 
pela ANTT sobre o novo modelo 
de pedágio proposto pelo Gover-
no Federal. “Eles (Governo Fede-
ral) nem tem o instrumento jurídi-
co de transferência das rodovias 
estaduais para licitá-las, além de 
não respeitar a sistemática do 
menor preço da tarifa que pode 
levar a uma fraude nesse proces-
so de concessão de rodovias. É 
muito grande e vamos agir. Va-
mos recorrer ao TCU para invali-
dar essas audiências públicas”, 
disse Romanelli.

Loterias
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PR entrega 30
veículos para ações
de sustentabilidade

O governador Ratinho 
Jr entregou ontem (quarta-
-feira, 24) 29 veículos para 
ações de sustentabilidade 
em 27 municípios paranaen-
ses, além de um caminhão-
-pipa para uso exclusivo da 
Defesa Civil do Paraná. O 
investimento por parte do 
Governo do Estado foi de 
R$ 7.131.533,34. São ao 
todo 11 caminhões-pipa, 
17 caminhões compactado-
res de lixo e dois caminhões 
de coleta seletiva.

Ratinho Jr destacou que 
esta nova remessa de equi-
pamentos faz parte de um 
pacote ainda maior de re-
novação da frota com foco 
na preservação ambiental. 
No total, a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo (Se-
dest) já disponibilizou des-
de 2019 151 caminhões, 
de diferentes funções, para 
os municípios paranaen-
ses, somando R$ 33,3 mi-
lhões de investimentos.

“São caminhões moder-
nos que, com diferentes tra-
balhos, vão ajudar e muito as 
cidades do Paraná. Seja na 
limpeza urbana, no comba-
te a incêndios, à estiagem, 
e também na reciclagem de 
lixo. É um investimento gran-
de do Estado para ajudar a 
sociedade, um amparo am-
biental aos municípios”, afir-
mou o governador.

Ele lembrou que parte do 
maquinário, inclusive, já co-
laborou com ações até mes-
mo fora das divisas parana-
enses. Sete caminhões-pipa, 
citou Ratinho Junior, foram 
deslocados no ano passado 
para colaborar com a força-
-tarefa montada para comba-
ter os focos de incêndio no 
Pantanal, no Mato Grosso 
do Sul. “O Paraná foi quem 
mais ajudou o Mato Grosso 
do Sul justamente por causa 
desses caminhões multiuso. 
Equipamentos que foram es-
senciais no combate ao fogo 
que atingiu o estado vizinho 
naquela ocasião”, disse.

FUNÇÕES
Os caminhões-pipa têm 

múltiplas utilidades e po-
dem ser usados no abas-

Compactadores
Os compactadores, por sua vez, vão modernizar a frota de cida-

des que contam atualmente com caminhões muito antigos. Serão 
contemplados 17 municípios, encorpando um investimento que 

começou há dois anos – entre 2019 e 2020 foram disponibilizados 
15 caminhões, totalizando R$ 3,87 milhões (R$ 258 mil cada um).

Já os caminhões de coleta seletiva são fundamentais para o 
recolhimento dos materiais recicláveis e a geração de renda para as 
cooperativas que trabalham com esses materiais. É o caso de Altô-
nia, na Região Noroeste. “Ajuda muito na limpeza da cidade. Temos 
trabalhado na conscientização das pessoas sobre a importância da 

reciclagem e esse equipamento só vem ajudar nesta estratégia”, 
disse o prefeito Claudemir Gervasone. Nos últimos dois anos foram 
entregues 16 caminhões com essa função, com valor estimado de 

R$ 3,04 milhões (R$ 190 mil cada um).

Apoio parlamentar
O deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL) participou 
da entrega “Estes investimentos 
vão auxiliar nossas cidades na 
limpeza urbana, no combate a 
incêndios, à estiagem, e também 
na reciclagem de lixo. Seguimos 
em busca de mais melhorias para 
todos”, afirmou o deputado.

Leilão é do Paraná
O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, anunciou 
no final da manhã de 
ontem (quarta-feira, 24), 
que o total de recursos 
financeiros apurado com 
o leilão das rodovias do 
Paraná será integralmente 
aplicado no Estado. O 
ministro fez o anúncio 
à bancada federal 
paranaense.
No Twitter, Freitas comemorou o anúncio: “Atenção, Paraná. 
Acabo de anunciar junto à bancada federal que 100% 
dos recursos do leilão de 3.000 quilômetros de rodovias 
paranaenses serão aplicados no estado. Qualquer valor de 
desempate será utilizado integralmente na própria rodovia 
e em benefício ao usuário. 1.783 quilômetros de novas 
duplicações, R$ 42 bilhões em investimento”.

Covid 1
O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep), Carlos 
Valter Martins Pedro, foi 
internado para tratamento 
da covid-19. Não foram 
informados detalhes 
sobre o quadro clínico. O 
maringaense é também é 
presidente do Sindimetal 
Maringá, do qual foi 
fundador, e foi conselheiro 
de Relações do Trabalho da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Foi presidente 
do Conselho Regional do 
Senai no Paraná e é vice-
presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Maringá (ACIM).

Menor tarifa
O conselho pleno da OAB Paraná se posicionou contra o 
modelo híbrido dos pedágios. A deliberação foi anunciada 
no final da tarde da terça-feira (23), após reunião 
extraordinária dos conselheiros seccionais sobre o novo 
modelo de concessão de rodovias no Paraná. Pela manhã, 
o tema já havia sido tratado em debate aberto promovido 
pela seccional, com transmissão ao vivo pelo youtube.
No voto, aprovado por unanimidade, o relator Alziro da 
Motta Santos Filho defende a troca do modelo híbrido 
de disputa para se implantar o modelo de disputa de 
menor tarifa.

Esclarecimentos técnicos
O conselheiro também defendeu a substituição do degrau 
tarifário médio de 40% para os casos de duplicação, pela 
utilização do gatilho de compatibilização de valores; e 
a ampla transparência e publicidade pela ANTT acerca 
dos autores, parâmetros, estudos e valores com que se 
chegou à proposta atual, e com os valores que se pretende 
chegar, já que muitos valores do edital e do contrato não 
foram divulgados, esclarecendo-se ainda, tecnicamente, 
os estudos de instalação das praças de pedágio, e dos 
trechos concedidos. A análise institucional teve como 
base um parecer elaborado pelo professor José Anacleto 
Abduch Santos, membro das Comissões de Gestão 
Pública e Controle da Administração e de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Sustentável da OAB Paraná.

Covid 2
O deputado federal 
licenciado e secretário 
estadual da Justiça, Família 
e Trabalho do Paraná, Ney 
Leprevost (PSD), postou 
ontem (24) em redes sociais, 
que está com covid-19. A 
mulher Carina também 
testou positivo, mas ambos 
estão assintomáticos. “Me 
cuidei como pude. Peguei 
em casa. Por enquanto, 
estou assintomático. Mas 
muito preocupado. Carina 
também testou positivo. 
Está com bom quadro 
clínico. Pedro, felizmente, 
testou negativo. Vamos 
aguardar o resultado do 
Gabriel”, disse o secretário.

tecimento de água, no 
combate a incêndios, na 
higienização de calçadas e 
ruas, e na manutenção de 
estradas rurais. Entre 2019 
e 2020 foram entregues 90 
caminhões no valor total de 
R$ 19,26 milhões (cerca 
de R$ 214 mil cada um).

“Reforça a parceria do Es-
tado com os municípios e tam-
bém com o Poder Legislativo, 
já que os deputados estadu-
ais e federais também partici-
param deste projeto”, ressal-
tou o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo, Márcio Nunes.

A remessa liberada nes-
ta quarta-feira será desti-
nada para municípios do 
Noroeste, do Litoral, do 
Sudoeste e da região cen-

tral, além da entrega de um 
para a Defesa Civil do Para-
ná como forma de auxiliar 
outros municípios.

“É algo que Guaratuba 
não tinha, um equipamento 
tão versátil. Quando preci-
sávamos de um caminhão-
-pipa, tínhamos de locar. 
Isso gera um custo ao mu-
nicípio que agora não será 
mais necessário”, explicou 
o prefeito de Guaratuba, 
Roberto Justus.

No Noroeste, os municí-
pios que receberam os veí-
culos são Goioerê; Cianor-
te; Querência do Norte; Alto 
Piquiri; São João do Caiuá; 
Pérola: Umuarama: Moreira 
Sales; Xambrê; São Carlos 
do Ivaí; Porto Rico e Altônia. 
(mais na pagina 7)

NOVA remessa de faz parte de um pacote ainda maior de renovação da frota com foco na 
preservação ambiental

ALESSANDRO VIEIRA/EN

AEN

DIVULGAÇÃO
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Pros questiona
eleições consecutivas
do presidente da Alep

O Diretório Nacional do 
Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros) ajui-
zou oito Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), com pedido de limi-
nar, contra dispositivos de 
normas estaduais que per-
mitem a reeleição de mem-
bros das Mesas das As-
sembleias Legislativas para 
o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequen-
te dentro da mesma legis-
latura. As ADIs têm como 
objeto normas do Amapá 
(ADI 6683), do Espírito San-
to (ADI 6684), do Maranhão 
(ADI 6685), de Pernambu-
co (ADI 6686), do Piauí 
(ADI 6687), do Paraná 
(ADI 6688), do Rio Grande 
do Norte (ADI 6689) e de 
Sergipe (ADI 6690).

Segundo o Pros, a prá-
tica inconstitucional de re-
conduções do mesmo par-
lamentar à presidência de 
Assembleias Legislativas 
está permitindo que de-
putados estaduais sejam 
reconduzidos ao cargo de 
presidente por até cinco ve-
zes consecutivas (no caso 
do Piauí), por quatro vezes 
(Paraná, Rio Grande do 
Norte e Sergipe) e por três 
vezes consecutivas (Ama-
pá, Espírito Santo, Mara-
nhão e Pernambuco).

O partido pede que o 
STF dê interpretação con-
forme a Constituição Fe-
deral aos dispositivos 
questionados, de modo 
a assentar que não há a 
possibilidade de recondu-
ção, conforme o enten-
dimento consolidado no 

julgamento da ADI 6524, 
em relação às Mesas da 
Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal.

OUTRAS AÇÕES
Em decisões monocrá-

ticas, o ministro Alexandre 
de Moraes concedeu limina-
res em duas outras ações 
(ADIs 6654 e 6674) para 
determinar a realização de 
novas eleições para chefias 
das Assembleias Legisla-
tivas de Roraima e Mato 
Grosso, com a fundamen-
tação de que a maioria 
dos ministros do STF já 
tem se posicionado no 
sentido de vedar reelei-
ções sucessivas para os 
mesmos cargos nas me-
sas diretoras dos órgãos 
legislativos, inclusive es-
taduais e distritais.

País comemorou ontem o Dia
da Conquista do Voto Feminino

No Brasil, em 24 de fe-
vereiro de 1932, o Código 
Eleitoral passou a garantir 
o voto feminino. No en-
tanto, esse direito só era 
concedido às mulheres ca-
sadas, com a permissão 
do marido, e às viúvas 
que tivessem renda pró-
pria. As restrições deixa-
ram de existir em 1934, 
quando o voto feminino 
passou a ser previsto na 
Constituição Federal. Na 
França, o voto das mu-
lheres tornou-se realida-
de apenas em 1944 e, 
na Suíça, só em 1971.

O direito ao voto, qua-
se 90 anos depois, ainda 
não significa, no entanto, 
equivalência de represen-
tatividade nos cargos eleti-
vos. Nas últimas eleições 
municipais, de acordo com 
o relatório de estatísticas 
do TSE, as mulheres cons-
tituíam a maioria do eleito-
rado (52,50%), mas con-
quistaram apenas 12,05% 
das prefeituras, 16,52% 
das vagas de vereadores e 
16,05% das vice-prefeitu-

EM 1932 foi garantido o voto às casadas (com a permissão do marido) e às viúvas com 
renda própria. As restrições deixaram de existir em 1934

DIVULGAÇÃO

ras. Ponta Grossa, no Pa-
raná, foi a única cidade do 
Brasil em que o segundo 

turno ficou, pela primeira 
vez na história, entre duas 
mulheres.

Ganhando o Mundo
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) cumprimentou os 

dez estudantes do Norte Pioneiro classificados pelo programa 
Ganhando o Mundo, da Secretaria Estadual de Educação. 

Outro estudante, de Sertanópolis, também está entre os 100 
classificados que vão embarcar para a Nova Zelândia no segundo 

semestre deste ano. Romanelli destacou o compromisso de 
professores e servidores dos NREs (Núcleos Regionais de Educação) 

de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz.

Covidado
O secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família) e a esposa, 
Carina, estão com covid-19. 
“Me cuidei. Não participei 
de aglomerações, não 
fui a eventos, mantive os 
ambientes em que trabalho 
sempre arejados, lavei as 
mãos com sabão diversas 
vezes ao dia, passei álcool em 
gel nas mãos o tempo todo, 
coloquei máscara, tomei 
vitamina C diariamente, 
vitamina D semanalmente 
e ingeri muitas frutas. Não 
adiantou. Testei positivo 
para covid-19. Peguei 
em casa. Por enquanto, 
estou praticamente 
assintomático. Mas estou 
muito preocupado. Minha 
linda Carina também testou 
positivo. E também está com 
bom quadro clínico e bem 
disposta. Pedro, felizmente, 
testou negativo. Vamos 
aguardar para ver o resultado 
do teste do Gabriel”.

Relatora de Saúde
A deputada paranaense Aline 
Sleutjes (PSL) é a relatora 
para a saúde do orçamento 
de 2021. Aline está entre 
as 16 relatorias setoriais. O 
cronograma prevê a análise 
do orçamento no dia 24 de 
março, em sessão conjunta 
de deputados e senadores 
no Congresso Nacional. O 
texto está atrasado - pela 
Constituição, deveria ter sido 
aprovado em dezembro. A 
relatoria-geral da proposta 
de Orçamento para 2021 
está a cargo do senador 
Marcio Bittar (MDB-AC), e o 
deputado Beto Pereira (PSDB-
MS) será o relator da receita.

Compra de Vacinas
O deputado Michele 
Caputo defendeu a compra 
imediata de vacina contra o 
coronavírus após a decisão 

do STF que autorizou estados 
e municípios a adquirir os 
imunizantes. “Esse já era o 
nosso entendimento e de 
diversos gestores estaduais de 
saúde com quem conversei. A 
diferença é que agora também 
temos o aval do Supremo 
Tribunal Federal”.

Nova direção                                                               
Fernando Moraes foi eleito o 
novo presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae/PR.  
O londrinense substituirá 
o presidente do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR e 
vice-governador do Paraná, 
Darci Piana.

Prestação de Contas
As gestões municipais têm 
até 28 de fevereiro para 
finalizar o Demonstrativo 
Sintético Anual de Execução 
Físico Financeira, do 
exercício de 2019, referente 
aos Serviços e Programas 
Socioassistenciais e 
do Bloco da Gestão do 
Suas (Sistema Único de 
Assistência Social). O não 
preenchimento dentro do 
prazo implica em suspensão 
dos recursos federais, 
impactando, portanto, na 
continuidade dos serviços 
socioassistenciais.  

Aprovada                                                                                                                                   
Foi aprovada a instituição 
do Observatório 
Interinstitucional de Direitos 
Humanos no âmbito do 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR). A 
medida está alinhada aos 
macrodesafios do Poder 
Judiciário para o sexênio 2021-
2026, definidos pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
bem como aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).   
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colunaIniciada distribuição
de 102.500 doses 
da vacina no Paraná

O Paraná recebeu na manhã 
de ontem (quar ta-feira, 24) 
uma remessa com 102.500 
unidades da vacina da Univer-
sidade de Oxford, em parceria 
com a AstraZeneca, enviadas 
pelo Ministério da Saúde.

As doses chegaram no 
Aeropor to de São José dos 
Pinhais e logo em seguida 
já foram encaminhadas para 
o Cemepar (Centro de Medi-
camentos do Paraná) para o 
registro, armazenamento em 
câmara fria com temperatura 
entre 2 e 8 graus e organiza-
ção para distribuição entre as 
Regionais de Saúde do Estado.

O Ministério da Saúde tam-
bém enviou orientações técni-
cas relativas à continuidade 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a covid-19. 
Segundo o documento, este 
quantitativo da AstraZeneca 
corresponde a unidades que 
devem ser aplicadas como 
primeira dose (D1), seguindo 
os grupos incorporados como 
prioritário pela Coordenação-
-Geral do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

Essas novas doses con-
tinuarão a ser aplicadas nos 
públicos prioritários, de acordo 
com o Plano Estadual de Vaci-
nação contra a covid-19, que 
segue a mesma linha do PNI, 
ou seja, continuarão a ser imu-
nizados profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente e 
idosos com mais de 80 anos.

“Estamos satisfeitos por 
receber essa nova remessa, 

Restrições
O secretário Beto Preto disse ainda que o Estado discute a amplia-

ção de medidas mais restritivas para o controle da covid-19. “Estamos 
avaliando, discutindo também com os estados vizinhos de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul, para aumentarmos a restrição da 
mobilidade, verificar ambientes controlados e aglomerações. Tudo que 

pode ser feito para preservar a saúde da população paranaense está 
sendo realizado. É um trabalho diário que estamos fazendo, de análise 

criteriosa do cenário epidemiológico do Estado”, disse Beto Preto.

Remessas
As doses da AstraZeneca/Fiocruz fazem parte da remessa de 2 

milhões de unidades da Índia, que chegaram ao Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Elas passaram 

por controle de qualidade do Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS) da Fiocruz. Agora, o Paraná soma 
641.400 doses recebidas do Ministério da Saúde. Além do envio 

desta quarta-feira, o Paraná havia recebido a primeira remessa com 
265.600 doses (Coronavac); a segunda de 86.500 (AstraZeneca), a 

terceira de 39.600 (Coronavac) e a quarta com 147.200 (Coronavac). 
Além destas doses da vacina de Oxford, o Paraná deverá receber 

64.800 doses da vacina Coronavac/Instituto Butantan referentes a 
primeira e segunda doses. Elas devem chegar nos próximos dias.

mas consideramos que pre-
cisamos receber mais doses. 
Temos conversado e solicitado 
incessantemente ao Ministé-
rio da Saúde a ampliação do 
número de doses enviadas 
para o Paraná para darmos 
vazão a uma imunidade entre 
os vários grupos estabeleci-
dos para a vacinação”, disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

“Seguimos confiantes no 
PNI, que é reconhecido como 
um dos maiores programas de 
vacinação do mundo, com 47 
anos de expertise, com erradi-
cação de doenças importantes 
como sarampo, poliomielite, 

varíola em vacinação e será 
vitorioso novamente neste 
enfrentamento da Covid-19”, 
destacou o secretário.

Beto Preto ressaltou, 
ainda, a orientação transmi-
tida nesta quar ta-feira (24) 
pelo governador Ratinho Jr 
a todos os gestores muni-
cipais para que sejam apli-
cadas todas as doses da 
remessa que será enviada 
nas próximas horas. “A reco-
mendação do Governo do 
Estado é que as vacinas não 
fiquem armazenadas e che-
guem o mais rápido possível 
até a população, dentro das 
faixas etárias previstas”.
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NOVAS doses serão aplicadas em profissionais da saúde que atuam na linha de frente e idosos com mais de 80 anos

Dedo na tomada
O Coletivo Nacional dos Eletricitários, que reúne empregados 
da Eletrobrás, alertou aos consumidores em folder distribuído 
por whatsapp e redes sociais que a conta de luz pode subir até 
16% a curto prazo com a iminente privatização da estatal, que 

fornece hoje 50% da energia consumida no Brasil. Explica: A venda 
abrange 15 grandes usinas espalhadas pelo País, que vendem a 

energia entre R$ 40 e R$ 60 o MegaWatt Hora (MWH), enquanto 
no mercado livre os preços do MWH variam de R$ 200 a R$ 800 
- tabela que deve ser seguida pelo novo concessionário privado, 
se não houver regulação federal. Ainda destacam que a empresa 
é superavitária em bilhões de reais/ano, sem prejuízos, o que não 

justificaria vendê-la em prol de lucro.

Barragens 
Um detalhe citado é que 
a Eletrobrás administra 47 
barragens hídricas nessas usinas 
(algumas têm 60 anos), com 
fiscalização rigorosa e sem 
incidentes de rompimento, 
como no caso de mineradoras.

Olho no caixa
Já o governo federal, de sua 
parte, prevê a capitalização 
imediata de R$ 16 bilhões para 
o Tesouro, e enxugamento na 
folha salarial federal. 

Liberdade, liberdade...
Há mais de dois anos, o Conselho 
Nacional de Justiça omite no site 
do Banco Nacional de Mandados 
de Prisão o número de pedidos 
de detenção em aberto no País. 
Na última publicação sem o 
“filtro” atual no portal, eram 
vergonhosos 400 mil não 
cumpridos.

VAR político 
A Ordem dos Advogados 
Conservadores do Brasil, 
criada em 2019, soltou um 
comunicado nas redes sociais 
conclamando eleitores e 
admiradores do presidente Jair 
Bolsonaro a denunciarem num 
e-mail qualquer postagem que 
considerarem ofensiva a ele ou 
a familiares. E conclui: VAMOS 
PROCESSAR TODOS. Assim, em 
caixa alta.

MERCADO
Motor fundido 
Uma conta de um empresário 
do setor: mais de mil 
trabalhadores vão perder 
emprego em concessionárias 
da Ford apenas em Minas 
Gerais, com o fechamento da 
montadora.  

Concurso$
Donos de empresas que 
promovem grandes concursos 
no País estão estupefatos com 
a incompetência do Núcleo 
de Concursos da UFPR, pelo 

desastre no cancelamento 
da prova da Polícia Civil no 
domingo. Foram mais de 100 
mil inscritos. O salário de 
diretores de uma empresa do 
tipo esbarra nos seis dígitos. O 
lucro vai a sete dígitos.

Rio no gás
Há 20 anos, quando começou 
o avanço forte na capital Rio 
de Janeiro, o kit gás no porta-
malas de táxis - e depois em 
veículos de passeios - era um 
monstrengo até ridicularizado 
por quem desconfiava da 
eficiência. Hoje, mais de 1 
milhão de veículos trafegam 
com GNV no Estado, com boa 
rede de postos, sem sofrerem o 
assalto do preço da gasolina. 
Deve-se principalmente 
ao engenheiro Wagner 
Victer, ex-secretário de 
Desenvolvimento do Governo 
estadual à época, a aposta no 
investimento. 

Novo mercado
Um exemplo de como o 
mercado da internet avançou. 
Fundada em meados dos anos 
2000 direto do quarto de um 
dos sócios no Rio de Janeiro 
- o outro teclava na garagem 
de casa em Porto Alegre -, a 
Hostnet, empresa de tecnologia 
que auxilia outras em negócios 
da internet, realiza seu 13º 
treinamento para novos 
franqueados. A rede já conta 
com 40 unidades no Brasil. 
A Hostnet vale dezenas de 
milhões de reais.

Zé Esplanador
Intrigado com o cancelamento do 
concurso para a Polícia Civil do 
Paraná, o Zé Esplanador, nosso 
leitor cujo lema é “Perguntar 
não ofende, Cobrar é de direito”, 
deixa esta: Por que uma 
universidade federal se mete 
a fazer concurso em vez de 
focar no ensino superior? 
O Zé acha que uma patota 
de professores-empresários 
poderia explicar essa. E não 
apenas na Federal do Paraná.
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Educação em Saúde oferece
conteúdos digitais aos alunos

A Coordenadoria de Vi-
gilância em Saúde (Covisa) 
e a Secretaria Municipal de 
Educação firmaram uma par-
ceria para manter as aulas 
de educação em saúde nas 
escolas municipais no siste-
ma online e em grupos de no 
máximo 10 alunos para au-
las presenciais e online.

Os detalhes foram acerta-
dos durante reunião na ma-
nhã de ontem (quarta-feira, 
24), na Prefeitura, com a pre-
sença da coordenadora geral 
da Secretaria de Educação, 
Elisângela Reis, da diretora da 
Covisa. Maristela de Azevedo 
Ribeiro, do coordenador da Vi-
gilância Ambiental, Carlos Ro-
berto da Silva, da coordena-
dora educacional Patrícia de 
Araujo Abucarma Stevanato 
e da equipe de educação em 
saúde do município.

“Para nos adequarmos 
ao atual modelo de trabalho, 
imposto para conter a disse-
minação do coronavírus e ga-

Enriquecendo conhecimentos
Já a secretária municipal de Educação, Mauriza Gonçalves 

de Lima Menegasso, destacou a importância deste tipo de 
conteúdo, “que está diretamente relacionado à saúde dos 

alunos e suas famílias, além de enriquecer as aulas com co-
nhecimentos adicionais ao conteúdo curricular”, disse.

A equipe de Educação em Saúde já é bem conhecida 
dos alunos pelo trabalho realizado presencialmente, até o 
ano passado, com o teatro da dengue e outras campanhas 
apresentadas nas escolas municipais. “As crianças vão gos-
tar de rever o pessoal quando as aulas retornarem e para 
enfrentar a Covid, todo reforço é importante”, completou.

rantir segurança aos alunos, 
professores e funcionários 
das escolas, nossa equipe 
vai desenvolver conteúdos 
de educação em saúde de 
várias temáticas da Vigi-
lância, inclusive covid-19 e 
dengue, que serão inseridas 
nas aulas da educação muni-
cipal”, disse Maristela.

Segundo ela, a educa-
ção em saúde é fundamen-
tal nesse momento para a 
prevenção de doenças de 
interesse em saúde pública, 
inclusive prevenção em pan-
demias, como a covid-19 e 
epidemias, e por isso está 
se adequando às exigências 
da pandemia. “Produzire-
mos vídeos temáticos para 
apresentar aos alunos do 
1º ao 5º ano do ensino fun-
damental, além das ações 
presenciais, sempre seguin-
do todos os protocolos de 
segurança para a prevenção 
do contágio do coronavírus”, 
completou a diretora.

A chuva na tarde de ontem (24), não atrapalho o trabalho de micropavimentação nos bairros Kennedy e Novo 
Milênio. Foram recuperados os pavimentos das ruas Maracanã e Morumbi. Hoje (25), se não chover, pela ma-
nhã as equipes do Consórcio Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná (Cindepar) e da Prefeitura 
farão o serviço na Rua Irmã Dorothy e nas travessas Hana Primavesi e José Sgobi.
A orientação aos moradores dos bairros é que fiquem atentos ao bloqueio das vias, para a execução do 
serviço. Nesta quarta, a equipe da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Téc-
nicos e Habitação realizou serviços preliminares (limpeza do asfalto, correção de imperfeições e a poda de 
árvores) nas vias que serão recuperadas nesta quinta.
Na sexta-feira, a micropavimentação deve ser concluída nas ruas América, Helena Kolody e Olympe de Gouges.

PARCERIA mantém aulas de educação em saúde nas escolas municipais no sistema online e em grupos de no máximo 10 alunos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Família presta homenagem 
ao pioneiro Moysés Pinheiro 
de Freitas, falecido no início 
deste mês de fevereiro, dia 

01/02, aos 85 anos, devido a 
complicações médicas. Natu-
ral da cidade de Cambará-Pr. 
Uma pessoa muito conhecida 
e querida na cidade de Umua-
rama, onde chegou na época de 1960, modelo e exemplo de 
um homem trabalhador, carismático e honesto. Descanse em 
paz pai, você nos deu mais um exemplo de força, coragem e 

bravura, mesmo com a saúde debilitada. Ele gostava muito de 
pescar no rio Paraná, principalmente na região do Porto Figuei-

ra, seu lugar preferido, comenta seu filho Renato.  
Ele sempre estará em nossos corações com muita saudade. 

Deixa esposa, filhos, netos e bisnetos.

HOMENAGEM
PIONEIRO MOYSÉS 

PINHEIRO
DE FREITAS

Umuarama tem apoio do Estado para
contorno oeste e obras estruturantes

O prefeito Celso Pozzo-
bom esteve como o governa-
dor Ratinho Jr e vários secre-
tários de Estado em Curitiba, 
nesta semana, buscando 
firmar parcerias com o go-
verno estadual para obras 
estruturantes que visam 
levar desenvolvimento a vá-
rias regiões de Umuarama. 
Um dos temas principais do 
encontro foi a parceria para 
construção do contorno oes-
te, que vai conectar a rodo-
via PR-489 com a PR-323. A 
ligação terá cerca de 6 km 
de extensão em dimensões 
e padrão rodoviário para su-
portar tráfego pesado.

O contorno oeste é uma 
meta que o prefeito tem des-
de o início do primeiro manda-
to. “Estamos avançando fir-
memente com essa proposta. 
Já contratamos uma empresa 
para realizar os estudos preli-
minares, fazer o levantamen-
to topográfico e desenvolver o 
projeto executivo dentro dos 
padrões do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
para que o contorno tenha 
a mesma configuração das 
rodovias estaduais”, expli-
cou Pozzobom, que estava 
acompanhado do diretor de 
Relações Institucionais, Cí-
cero Laurentino, e do secre-
tário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 

Obras e estradas
Na mesma visita, o prefeito Celso Pozzobom esteve com o 

secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), 
Norberto Ortigara, com quem tratou sobre parcerias para a 

pavimentação de estradas rurais e conservação das vias de leito 
natural. “Teremos o apoio do governo para manter o nosso 

programa de pavimentação das estradas, pelo qual já asfaltamos 
a Jaborandi, a Pioneiro e a Estrada Dias, e em breve iniciaremos 
a Canelinha. Com recursos do Estado, conseguiremos atender 
ainda mais produtores rurais do município”, disse o prefeito.

Na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas (Sedu), Pozzobom tratou com o secretário 

João Carlos Ortega sobre a liberação dos recursos para im-
plantar a Avenida Pedromiro José Fernandes, entre a Avenida 
Rio Grande do Norte e o Parque Jabuticabeiras, a revitaliza-
ção da Praça Paulo VI, na Catedral, e a troca da iluminação 

convencional por LED nos distritos de Lovat, Serra dos Doura-
dos e Santa Eliza, que já foi encaminhada para licitação.

deputado Márcio Nunes.
Os recursos necessários 

para esta obra ainda não fo-
ram dimensionados, mas o 
prefeito estima que serão ne-
cessários em torno de R$ 15 
milhões. “É um investimento 
muito alto para o município, 
por isso buscamos o apoio do 
governador Ratinho Jr e da Se-
cretaria de Estado da Infraes-
trutura e Logística, que foram 
bastante receptivos. Saímos 
da reunião com a convicção 
de que a obra será executa-
da em breve, graças a essa 
parceria. O projeto deve ficar 
pronto em quatro meses”, 
acrescentou o prefeito.

O secretário municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habita-
ção, Isamu Oshima, explicou 
que o contorno aproveitará 
parte do traçado da Estrada 
Amarela e toda a Estrada Bei-
ja-Flor. “Será necessário ain-
da desapropriar áreas rurais 
para cortar propriedades. A 
via terá 5.860 metros de ex-
tensão, com sete metros de 
largura e acostamentos de 
2,5 metros em cada lado. A 
drenagem pluvial será por ca-
naletas (como nas rodovias)”, 
detalhou o secretário.

O projeto prevê ainda a 
construção de uma ponte so-
bre o Ribeirão Vermelho, com 
cerca de 12 metros de exten-

são, e asfalto reforçado para 
o tráfego pesado. “O contorno 
vai tirar da cidade caminhões 
que chegam do Mato Grosso 
do Sul pela ponte do Porto 
Camargo (Icaraíma) e buscam 
a PR-323, com destino a Ma-
ringá, São Paulo e a região 
de Curitiba e Paranaguá, que 
hoje chegam pela Avenida 
Ivo Sooma e passam pela 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
até o trevo do Gauchão”, 
afirmou Pozzobom. “Além de 
desafogar o tráfego naquela 
região, o desvio vai reduzir a 
pressão sobre o pavimento ur-
bano”, completou.

O encontro tratou da parceria para construção do contorno oeste que terá cerca de 6 km de extensão e padrão rodoviário para 
suportar tráfego pesado

ASSESSORIA/PMU

Município recebe caminhão de lixo repassado pelo Governo do PR
Umuarama foi uma das 

27 cidades paranaenses 
contempladas pelo governa-
dor Ratinho Jr, ontem (quar-
ta-feira, 24), com a entrega 
de 29 veículos para ações 
de sustentabilidade, além de 

um caminhão-pipa para a De-
fesa Civil do Paraná. O inves-
timento por parte do Estado 
foi de R$ 7.131.533,34. 
São 11 caminhões-pipa, 17 
caminhões compactadores 
de lixo e dois caminhões de 

coleta seletiva.
Para a Capital da Amiza-

de foi destinado um cami-
nhão compactador de lixo 
doméstico. A nova remessa 
de equipamentos faz parte 
de um pacote ainda maior de 
renovação da frota com foco 
na preservação ambiental. A 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Sustentável 
e Turismo (Sedest) já dispo-
nibilizou, desde 2019, 151 
caminhões de diferentes 
funções para os municípios, 
somando R$ 33,3 milhões.

“São caminhões moder-
nos que, com diferentes tra-
balhos, vão ajudar as cidades 
do Paraná. Seja na limpeza 
urbana, no combate a incên-
dios, à estiagem e também 
na reciclagem de lixo. É um in-
vestimento grande do Estado 
para ajudar a sociedade, um 
amparo ambiental aos muni-
cípios”, afirmou o governador.

O prefeito Celso Pozzobom 
agradeceu esse apoio do Es-

tado, tanto ao governador 
quanto ao secretário de De-
senvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Márcio Nunes, 
“que sempre tem atendido 
às nossas demandas e parti-
cipado das nossas ações de 
governo, dentro das disponi-
bilidades do Estado”, disse. 
Em Curitiba nesta quarta-fei-
ra, para a entrega oficial dos 

veículos, Pozzobom disse 
que o caminhão permitirá 
agilizar a coleta de resídu-
os, atendendo à população 
com mais eficiência.

Os compactadores tam-
bém ajudarão a modernizar 
a frota, que utiliza hoje ca-
minhões antigos, permitindo 
economia com manutenção 
e consumo de combustíveis.

OS compactadores ajudarão a modernizar a frota, que utiliza hoje caminhões antigos, per-
mitindo economia com manutenção e consumo de combustíveis

AEN
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

 

G O V E R N A D O R  D O  L I O N S  
P R E S T I G I A  “ A M I G O S  Q U E  

D O A M  S E M  C O N H E C E R ”  
 

O Governador do Distrito LD-6, de Lions Clubes 
Internacional, Ari Stroher, esteve na segunda-
feira, 15/02, em visita oficial ao Lions Clube de 
Umuarama, oportunidade em que realizou 
reunião administrativa com a Diretoria e acom-
panhou a entrega de 39 Cadeiras de Rodas e 
de Banho, conseguidas pelo Grupo “Amigos 
que doam sem conhecer” administrado pelo 
Companheiro Wilson Antonio Avigo. As entida-
des beneficiadas foram Asilo São Vicente de 
Paulo, UOPECCAN e a Delegacia de Polícia para 
atender o Instituto de Identificação.  

Governador do Distrito LD-6 de Lions Clubes Interna-
cional participa da entrega de cadeiras de rodas e 

de banho à entidades de Umuarama. 

Escolas recebem pais e alunos para
orientações sobre ensino híbrido

Programa castrou mais de 200
animais em Cruzeiro do Oeste

Até o próximo sábado 
(27), escolas estaduais de 
todo o Paraná estão abertas 
para receber pais e familia-
res de estudantes da Rede 
Estadual de Educação para 
mais uma etapa de orien-
tação sobre o início do ano 
letivo híbrido. O treinamento 
apresenta aos responsáveis 
as adaptações e protocolos 
de biossegurança que serão 
adotados pelas instituições 
a par tir de 1º de março. 
Estudantes já estão sendo 
recebidos nas unidades 
desde ontem (quar ta-feira, 
24), até sexta (26), para as 
mesmas orientações.

As ações fazem par te 
de um cronograma de 

capacitações e instruções 
iniciado em 11 de fevereiro, 
quando profissionais das 
escolas se reuniram para 
entender melhor o sistema 
híbrido e o atendimento 
aos estudantes. Além da 
visita às escolas, a secre-
taria estadual da Educação 
já promoveu capacitação 
para o novo Registro de 
Classe Online 2.0 (sistema 
de registro de frequência 
e notas de estudantes) e 
sobre protocolos de biosse-
gurança para funcionários 
dos colégios.

Cada comunidade escolar 
pode organizar a recepção 
aos pais e responsáveis den-
tro dos próprios cronogramas.

Acolhimento
Além de todas as ações já realizadas no cronograma de orientações, o calendário prevê uma recepção aos 

estudantes nas escolas entre os dias 24 e 26 de fevereiro. O acolhimento vai acontecer de forma escalonada 
conforme as turmas das escolas. Cada grupo vai permanecer um período no colégio, recebendo orientações 
sobre os protocolos de biossegurança e o formato das aulas híbridas. Também serão promovidas atividades 

com foco socioemocional. As orientações abordam o momento de entrada e da saída e como os alunos 
devem se portar na hora do recreio e das refeições, entre outras atividades. Sobre as aulas virtuais e presen-

ciais, os estudantes serão instruídos a respeito de como vão funcionar o revezamento em sala de aula e o 
processo de adaptação para os que optarem em seguir no ensino remoto. A acolhida também vai acontecer 

por meio do Google Meet para os estudantes que não puderem comparecer presencialmente.

 A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo (Sedest), 
por meio do Instituto Água e 
Terra (IAT), executou em Cru-
zeiro do Oeste o Programa 
Permanente de Esterilização 
de Cães e Gatos. O trabalho 
aconteceu entre os dias 19 
e 23 de fevereiro. Na opor-
tunidade, muitas famílias 
puderam levar seus animais 
domésticos para castração 
gratuita. O objetivo é conter 
o número crescente de ani-
mais abandonados.

Os procedimentos cirúr-
gicos aconteceram na Uni-
dade Móvel de Castração que 
esteve na quadra coberta da 
Escola Municipal Nísia Flo-
resta. Uma equipe de veteri-
nários da Clinicão, uma das 
empresas vencedoras do 
pregão eletrônico realizado 
em 2019 foi a responsável 
pela execução do programa 
no município, que conta com 
apoio da Prefeitura e de servi-
dores do Governo do Estado.

Foram disponibilizadas 
231 vagas para Cruzeiro 
do Oeste, com recursos da 
própria Sedest. O programa 
é destinado à população de 
baixa renda, protetores inde-
pendentes e Organizações 
da Sociedade Civil (Ongs). A 
Arca de Noé, ONG radicada 
na cidade, abriga cerca de 
100 animais recolhidos das 
ruas em estado de aban-
dono ou maus tratos.

MELHORAS
Com a castração, para o 

cidadão, além das vantagens 
de não haver crias não dese-
jadas, minimiza os casos 
de mordidas, brigas, fugas, 
uivos noturnos, cheiro for te 
de urina e problemas com 
vizinhos. Os animais ficam 
mais saudáveis, com maior 
expectativa de vida, além 
de serem mais vigilantes e 
companheiros.

O treinamento apresenta as adaptações e protocolos de biossegurança que serão adotados pelas instituições a partir de 1º de março

SEED

COM o intuito de conter o crescimento de animais abandonados, o trabalho aconteceu entre 
os dias 19 e 23 de fevereiro

A
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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

São mais de cem opções de cursos 
de pós-graduação disponíveis na 
Universidade Parananense – Unipar. 
Em Umuarama, o curso de Manejo 
da Fertilidade do Solo e Nutrição de 
Plantas é destinado aos profissionais 
graduados em Engenharias 
Agronômica, Agrícola, Florestal 
e Ambiental, Zootecnia, Biologia, 
Química Industrial , entre outras.

A especialização visa qualificar, 
incentivar e desenvolver o 
conhecimento técnico-científico aos 
profissionais para que façam um bom 
uso dos recursos ambientais para o 
crescimento adequado das plantas, 
identificar os nutrientes que limitam a 
produtividade e encontrar o equilíbrio 
da fertilidade do solo para a nutrição 
adequada do vegetal, proporcionando 
uma maior produção e qualidade dos 
produtos.

As aulas serão ministradas por um 
corpo docente formando por doutores 
e acontecerão em regime quinzenal, 
aos sábados.

As inscrições devem ser feitas até o 
dia 31 de março pelo site https://pos.
unipar.br/especializacao/manejo-da-

fertilidade-do-solo-e-nutricao-de-
plantas2021/umuarama

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.

Pós-graduação em Manejo da Fertilidade 
do Solo e Nutrição de Plantas está com 
inscrições abertas

Polícia rodoviária vai intensificar
ações na área duplicada da PR-323

Patrulheiros rodoviários 
estaduais que atuam no Posto 
de Fiscalização de Cruzeiro do 
Oeste, darão início na manhã 
de hoje (quinta-feira, 25) a 
uma operação de controle 
de velocidade no trecho da 
rodovia PR-323 compreen-
dido entre o trevo de acesso 
à Estrada Bonfim e o trevo 
do Posto Gauchão, que faz 
a ligação com a avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca.

Segundo o comandante 
do Posto de Fiscalização da 
PRE de Cruzeiro do Oeste, 
sargento Elizeu Correia de 
Melo, a ação será desenvol-
vida em todo o trecho dupli-
cado da PR-323. “Nos levan-
tamentos estatísticos que 
fizemos desde o início deste 
ano e ainda de alguns meses 
do ano de 2020, constata-
mos que quase metade dos 
acidentes atendidos em toda 
a área de compreensão do 
Posto de Cruzeiro do Oeste, 
aconteceram neste trecho de 
pista duplicada”, explica, lem-
brando que ali aconteceram 
40 por cento dos acidentes 
atendidos pelos patrulheiros.

O comandante reforça ainda 
que se for somado aos aciden-
tes na sequência deste trecho, 
até o trevo de acesso à rodovia 
PR-468 (Mariluz), a estatística 
aponta que 50 por cento.

Nas ações serão utilizados 
radares móveis que permane-
cerão em trechos de cruza-
mentos. “Não utilizaremos o 
equipamento somente para 
multar, mas estamos preten-
dendo encontrar motoristas 
infratores que não se aten-
tam aos perigos da rodovia, 
principalmente onde existe 
pontos de retorno”, salienta.

Conforme as averigua-
ções, a maioria dos aciden-
tes atendidos naquele tre-
cho, envolveram veículos que 
estavam fazendo o retorno. 
Em alguns casos, carretas e 
semirreboques que faziam o 
retorno, nos regulamentares 
pontos de acesso.  

TRÊS VEÍCULOS
Ontem (quarta-feira, 24) 

pela manhã, por exemplo, um 
acidente neste trecho envol-
veu três veículos.

Na ocasião, duas pessoas 
ficaram feridas. Estiveram 
envolvidos um caminhão, 

um carro e uma moto. A coli-
são aconteceu perto da loja 
Havan, por volta das 7h50.

A Polícia Rodoviária Estadual 
prestou os atendimentos e fez 
um levantamento. Testemunhas 
disseram que o caminhão coli-
diu contra o carro e na sequên-
cia contra uma moto onde esta-
vam as vítimas que sofreram 
ferimentos. O passageiro, de 
acordo com o Samu, estava 
mais agitado e apresentava um 
corte no rosto e escoriações. 
Ele foi levado para o hospital 
Nossa Senhora Aparecida. O 
piloto, por sua vez, sofreu fra-
tura na perna direita e também 
foi encaminhado para o hospital.

Ainda conforme o sargento 
Elizeu Correia de Melo, as 
ações serão desenvolvidas 
entre hoje e a próxima quinta-
-feira (4 de março). “A veloci-
dade máxima no trecho é de 
60 quilômetros por hora. Então 
é importante que os motoris-
tas fiquem atentos ao velocí-
metro enquanto passam por 
aquele trecho. Não temos a 
pretensão de aplicar multas, 
claro que os condutores que 
estiverem acima da veloci-
dade permitida serão multa-
dos, mas queremos a cons-
cientização dos motoristas e 
a redução no número de aci-
dentes”, encerra o sargento.

Queda fatal
O carpinteiro Roberto Lúcio, 
de 52 anos de idade, não 
resistiu aos ferimentos 
causados por uma queda do 
telhado de sua casa. Ele fazia a 
limpeza de uma calha, quando 
uma das telhas de amianto 
se quebrou. Ao cair, Lúcio 
bateu violentamente com a 
cabeça no assoalho. Socorrido 
por uma equipe do Samu, o 
carpinteiro foi levado a um 
hospital, onde permaneceu 
internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
O acidente doméstico 
aconteceu no dia 6, logo 
depois de um período de 
muita chuva. Após a queda, 
Lucio permaneceu por 17 dias 
internado no Hospital Norospar 
e na madrugada de ontem é 
que foi registrado o óbito.

ACIDENTES no trecho duplicado da PR-323 são 40 por cento dos que foram atendidos 
em toda a área compreendida pela PRE de Cruzeiro do Oeste

ALEX MIRANDA

Receptação
Um homem foi conduzido 
à Delegacia de Umuarama 
ontem (24) de madrugada, 
depois de flagrado por PMs 
transportando um saco 
cheio de fiação de cobre e 
borracha. Ele estava na praça 
da Bíblia. Os PMs faziam um 
patrulhamento na área central 
da cidade quando avistaram 
um homem carregando o 
saco. O suspeito tentou se 
desfazer do produto, mas o 
saco foi encontrado perto 
dele, durante a abordagem. 
Levado à DP, foi constatado 
que havia cerca de 10 quilos 
de cobre na sacola. O acusado 
foi liberado, mas responderá 
por receptação. O material 
recuperado foi deixado na DP 
para que possa ser entregue 
ao proprietário.
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SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT – Instituto Água e Terra, 
Licença de Instalação, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP
CNPJ: 78.771.524/0001-73
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automo-
tores pesados
ENDEREÇO: Rod. PR-323, km 306 + 510 m
MUNICÍPIO: Umuarama – PR       

SÚMULA DE PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu ao IAT – Instituto Água e Terra, 
pedido de Licença de Operação - LO, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP
CNPJ: 78.771.524/0001-73
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automo-
tores pesados
ENDEREÇO: Rod. PR-323, km 306 + 510 m
MUNICÍPIO: Umuarama – PR     

TÉCNICO DE ATIVIDADES
Ação Social

Vaga nº  042/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Bacharelado em Psicologia, Serviço Social ou 
Ciências Sociais, reconhecido e concluído em 
instituição de ensino credenciada pelo MEC.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  02/03/2021

EQUINOX LT 18/19
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO
 
R$ 119.900,00

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

Atletas amadores pleiteiam por
reforma em quadra de basquete

Trio na Sub-17
O técnico Paulo Victor 
Gomes, convocou 23 
atletas para representar a 
Seleção Brasileira Sub-17 
na 3ª etapa de preparação 
voltada ao Torneio Sul-
Americano da categoria. 
Entre os selecionados, 
três fazem parte das 
categorias de base do 
Palmeiras. O zagueiro 
Gabriel Vareta, o meio-
campista Luiz Freitas e o 
atacante Giovani vão 
participar dos treinos 
na Granja Comary, em 
Teresópolis, entre os 
dias 8 e 18 de março.
Vareta é o único do 
trio que nasceu em 
2005 – os outros dois 
pertencem à geração 
2004, ano limite da 
categoria. Mesmo 
com apenas 15 anos, 
o zagueiro já foi titular 
em alguns jogos do 
time sub-20 do Verdão. 
O principal deles foi 
na vitória por 2 a 0 
sobre o Internacional, 
pelas quartas de final 
da Copa do Brasil, em 
pleno Beira-Rio.

Praticantes de basquete 
amador de Umuarama orga-
nizaram um abaixo-assi-
nado vir tual para pedir a 
construção de uma quadra 
e ampliação da quadra já 
existente na praça Dr. Antô-
nio Morais Barros. O docu-
mento pode ser assinado 
online no site Change.org.

Para a quadra da praça, 
os espor tistas pendem a 
ampliação e instalação de 
mais uma tabela, já que só 
existe uma. Também reque-
rem instalação de lâmpadas 
de LED. “Essas solicitações 
se fazem necessárias porquê 
a meia quadra, único espaço 
público para a prática do bas-
quete em Umuarama, não 
atende à demanda dos prati-
cantes do esporte da cidade 
há anos, sendo preciso espe-
rar horas para poder jogar”, 
diz o documento.

Já no espaço do antigo 
centro poliesportivo os espor-
tistas pleiteiam a construção 
de uma quadra inteira. “Além 
disso, a ampliação da quadra 
já existente e construção de 
novas favorece a realização 
de eventos esportivos e de 
lazer na cidade”, continua a 
descrição do abaixo-assinado.

Até o final da tarde de 
ontem (quarta-feira, 24) já 
havia 465 assinaturas digi-
tais coletadas. A meta era 
chegar às 500 assinaturas.

A Prefeitura de Umuarama, 
através da Secretaria de 
Comunicação (Secom), infor-
mou que até ontem não havia 
sido comunicada oficialmente 
sobre a mobilização junto à 
Secretaria de Esportes.

REFORMA e iluminação na meia 
quadra de basquete fazem parte dos 

pedidos dos atletas

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Palavras cruzadas

Uma fase de ótimas oportunidades e grandes 
realizações para você. É preciso ter cuidado 
para não se envolver em mentiras, intrigas 
e fofocas. Nas paqueras e no romance, 
sucesso garantido.

Se deseja mudar algo no trabalho ou dar 
uma guinada na sua carreira se prepare 
para as transformações. Você pode con-
quistar alguém influente e disputado. Na 
vida a dois a intimidade promete!

Procure controlar melhor o estresse. Se una 
a colegas para cumprir metas e conseguir 
melhores resultados. Se o seu coração está 
livre, é bem provável que sinta um desejo 
maior de viver uma relação séria.

Saberá escolher as palavras certas para 
convencer as pessoas e conseguir tudo 
que quiser. Também terá muito sucesso em 
contatos, debates e entrevistas de emprego. 
Estimule o diálogo também na vida a dois.

Pode faturar mais ao aumentar a sua produ-
tividade ou ao assumir novas tarefas. Você 
também pode usar seus talentos para lucrar 
com algo feito em casa nas horas vagas. Será 
bem exigente para escolher um amor.

É bom ter cuidado com fofocas e mal-
-entendidos. Procure falar menos e ouvir 
mais. Vai ser fácil conquistar alguém. 
Observe as pessoas que estão sempre 
por perto, pois o amor pode estar ao 
seu lado. 

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 em 25 de fevereiro tem muita confiança e respeito próprios mas 
acreditam que os  objetivos coletivos  são mais importantes do que os pessoais. 
Podem ser considerados pretensiosos porque falam bem e são autoconfiantes. 
Reagem emocionalmente ao perceberem injustiças. 

Horóscopo nascido em 25 de fevereiro

Saiba negociar e ceder. Será mais fácil 
conseguir as coisas se mostrar simpatia 
e boa vontade. O dia promete doses gene-
rosas de carinho, romantismo e sedução 
na vida a dois.

Isso indica que você pode ter gastos ines-
perados ou que pode cometer extravagân-
cias e se arrepender depois. Na paixão se 
aproveite das  afinidades, seja na  con-
quista ou no romance. 

Controle a teimosia. No trabalho terá bas-
tante segurança do que quer e pode ter boas 
oportunidades. Pode despertar novos sen-
timentos por alguém mais próximo e uma 
amizade pode virar namoro. 

É bom você controlar melhor os gastos. 
No trabalho, aposte na criatividade para 
agilizar as coisas. No amor aumentam 
as chances de se envolver em romances 
secretos, mas seja discreta (o).

Fase bem promissora para quem está em 
busca de emprego. Pode se decepcionar 
com colegas e amigos e até romper os laços 
com alguém.  Tudo indica que você dará 
mais atenção à saúde. 

Terá muito prazer em cuidar da sua casa. 
Assuntos domésticos podem fazer você 
deixar a vida amorosa e as paqueras em 
segundo plano mas pode ter saudade de 
um ex-amor. 
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SPGI
GEOPOLITICA

CULTIVOEAR
AARARNSO
RANOIATE

INDICEBOVESPA

ALAOSETP
PHALAGAE

TRANCAARAL
ORODADAÃ
VAMAORO
SILVOCRIA

COMADRECOLA
RAAMIGOP
IMADFENDA

CARTADATERRA

Égua de
menos de
dois anos

Órgão de 
reprodu-
ção dos
peixes

Primo 
de Talos

(Mit.
grega)

Estudo que
designa o
Brasil como
emergente

O de cana
é ideal no

solo de
massapê

Zilda (?):
criou a

Pastoral
da Criança

"Alea
jacta (?)",
palavras
de César

Rio suíço,
afluente 
do Reno

Tipo de
papel

resistente
e grosso

Diz-se da
pessoa
que não 

se arrisca 

"Dentro",
em "esote-

rismo"

Cobre ou
enche de
qualquer
líquido

Antigo
altar de

sacrifícios

Mar de
(?): banha

o Caza-
quistão

Disposi-
tivo de

segurança
em portas

Objeto de
crença, 
no culto
animista

Escoador
de água

O som
emitido
pelas

cobras

Cada
etapa do

torneio de
futebol

"(?) de
Luz", livro
espírita

Imagem
religiosa,
na Igreja
Ortodoxa

Protótipo
das fofo-

queiras no
Brasil

O animal
que ainda

mama

Fragmento
de objeto
desbas-

tado

Diego
Rivera,
pintor

mexicano

A mais
exata das
ciências
(abrev.)

Vão na
cabeça do
parafuso

Ouvido,
em inglês 
Browser
(Inform.)

Peça do arreio
É concedida aos pais
que se candidataram 

à adoção de órfão

Barco de
marinas
Grande
quantia

O de Mer-
cúrio dura

88 dias
Ínsula

Revolução (?):
derrubou o rei James
II do trono britânico

Prova; exame

Reflete 
o desem-
penho da
Bolsa de

Valores de
São Paulo

Deus do
Islã

Dia do (?):
20 de julho

Revista
satírica

Matéria
aderente

Obter, 
em inglês 

Declaração
de princí-
pios éticos

para a
formação
de uma

sociedade 
sustentável

3/ear — est — get — mad. 5/ceifa — ícaro. 6/bolada. 8/gloriosa. 12/carta da terra.
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C C P
F R U T O D O MA R

C O B R I R E N E
N A M R A G S

A T E B O N S A I
M E D I U M O N D E

D U O P O L E N
E C B I S S E T

C A R I D O S O

P A C A T O C A MA

L I O T O R I
A C O P L A R A

I N A N A G I
B O A S T O L E DO

L E G I T I M O S

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.

Elixir de Cristais: saiba como fazer e conheça os benefícios
Como dádivas da natureza, os cristais 

servem a humanidade de diversas manei-
ras, podendo ser utilizados para magia, 
cura, adorno, mas principalmente para 
cura de muitos males de forma física e 
energética. Um dos elementos naturais 
que mais percebemos o contato diário é 
a água. Sendo condutora de energia, ela 
tanto absorve como é um veículo potente 
de condução para diversos meios de cura. 

Partindo deste princípio, quando a 
energia sutil de um cristal é captada 
pela água, nós temos o que chama-
mos de Elixir de Cristal. Trata-se de uma 
técnica onde o cristal normalmente é 
imerso em água, transmitindo para 

ela suas propriedades vibracionais 
de acordo com sua finalidade. É um 
método muito semelhante à produção 
de Essências Florais e da Água Sola-
rizada, e que também pode ser utili-
zado em parceria com essas técnicas.

O Preparo do Elixir: os elixires devem 
ser preparados com água mineral com 
um PH 7 ou aproximado, pois estas são 
menos ácidas. Ou pode ser utilizada água 
de fonte, devidamente fervida ou filtrada. 
O ideal é que o preparo seja realizado no 
período entre Lua Nova e Lua Cheia. 

Método básico para preparo do elixir 
de Quartzo Branco: após limpar o cris-
tal, coloque-o num recipiente de vidro 

incolor. Adicione 100 ml de água mine-
ral sem gás. O cristal deve ficar imerso na 
água. Deixe-o exposto aos raios solares 
na parte da manhã por duas horas (entre 
7 e 10 h da manhã no máximo). Não pode 
haver sombra. Esse procedimento visa 
fazer a água ser aquecida naturalmente 
pela luz solar ocasionando a dilatação 
do corpo cristalino de forma suave, 
fazendo com que as propriedades do 
cristal sejam liberadas na água. Quando 
estiver pronto, retire o cristal com uma 
colher de plástico. Adicione 50 ml de 
álcool de cereais para que não sejam libe-
radas bactéria na água e mantenha sua 
conservação. O Elixir de Quartzo Branco 

funciona como um 
coringa para o 
tratamento ener-
gético. Ele revita-
liza o corpo físico, 
emocional, men-
tal e espiritual. 

 O tratamento 
feito com Elixir 
de Cristais é uma 
prática da Terapia Complementar e, por-
tanto, não substitui os tratamentos médi-
cos convencionais.

Fonte: Sérgio Olens | Terapeuta 
Holístico e Oraculista | João Bidu
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“Um homem percorre o mundo 
inteiro em busca daquilo que 

precisa e volta a casa para en-
contrá-lo.“  (George Moore)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Sandra Maldonado, 
Aroldo Walter Cataneo, André Baggio, Vera Rosa, Adriano Martins. Da coluna: felicidades.

OPORTUNIDADES!
  O Senac PR também deu início 
a um novo ciclo de capacitação 
dos trabalhadores do comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, 
com as aulas da Faculdade de 
Tecnologia Senac PR. Os po-

los Curitiba, Centro e Portão, e 
Maringá ( Noroeste) iniciaram o 
semestre letivo com turmas de 
Gastronomia e Análise e Desen-

volvimento de Sistemas. Para 
recepcionar os novos alunos, a 

Faculdade Curitiba Portão realizou 
uma roda de conversa com con-

vidados e com o coordenador dos 
cursos de Tecnologia da Informa-
ção, Rodrigo Souza D’Avila. Foram 
debatidos os desafios e oportuni-
dades do mundo da T.I., às ne-

cessidades do mercado, startups e 
empreendedorismo na área. 

LIVE 
TáTuDoBem: é a próxima live que está 

chegando no Sesc PR para amenizar este  
momento delicado que vivemos, com 
notícias difíceis chegando, o Sesc PR 

leva alegria por meio da Cultura. Neste 
sábado, 27 de fevereiro, será transmitida 
a live TáTuDoBem, da Trupe Tupi Pererê, 

a partir das 15h no canal do Sesc PR 
no YouTube. A apresentação vai contar 
histórias de várias regiões do país num 
universo lúdico, com música, dança e 

bom humor, perfeito para toda a família. 
O espetáculo é um convite para viajar 

no mundo da imaginação, das palavras, 
das canções que marcaram diferentes 
gerações. A apresentação busca ainda 

incentivar que os pais brinquem com os 
filhos, que os adultos resgatem a criança 
dentro de si e que todos possam exercer 

o otimismo na vida, com o lema: Vai 
ficar tudo bem.O Tupi Pererê é formado 

por artistas da área da música e das 
artes cênicas. Cantando e encantando 

crianças de todas as idades, o grupo tem 
projetos artísticos voltados à infância, 

sempre com um olhar crítico para análise 
de suas produções: como entender o 

teatro e a música para crianças. Anote: 
Liive TáTuDoBem, dia 27 de fevereiro, às 

15h /  canal Sesc PR no Youtube.

CARNE DE PORCO ASSADA!

ZOOM
MARINA MURARO, bailarina formada na escola 
de dança Santa Cecília, no clique exclusivo do 
Projeto Movement by Studio Luci Lemes.

INGREDIENTES 
1 e 1/2 kg de pernil de porco com 
osso
4 dentes de alho amassados
1 cebola média ralada
Suco de 1 limão
1 punhado de ervas (usei alecrim e 
manjericão)
1 colher (de sobremesa) de sal
Pimenta do reino moída na hora a 
gosto
1/2 xícara (de chá) de água

MODO DE PREPARO
Na noite anterior coloque sua carne 
dentro de um saco plástico com o alho 
amassado, a cebola ralada, o suco de 
limão, as ervas picadas grosseiramente 
com as mãos mesmo, o sal e a pimen-
ta do reino. Feche o saco e deixe na 

geladeira até o outro dia. Se preferir 
coloque o pernil para temperar em uma 
recipiente com tampa ao invés do saco 
(eu prefiro o saco, acho mais prático e 

não suja uma vasilha).
No dia seguinte, forre uma assadeira com 
papel alumínio, coloque a carne com os 
temperos, acrescente 1/2 xícara (de chá) 

de água, feche o papel alumínio muito 
bem e leve ao forno por 1 hora e meia. 
Coloque o forno no médio/baixo (de 
170 a 180 graus). Depois retire o pa-
pel alumínio, vire a carne e deixe mais 
uns 30 minutos só para dourar.
Sirva quente.
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