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Medidas de combate à covid-19
são unificadas em novo decreto

DETERMINAÇÃO COMEÇA A VALER A PARTIR DESTA SEXTA

Decreto executivo editado ontem dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia em Umuarama e substitui decretos 
anteriores, reunindo num único documento as recomendações e determinações - com exceção do que autoriza a volta às aulas 
e do que elenca medidas preventivas na administração pública. l 10

Novas doses
Foram distribuídas 134.900 doses às 22 Regionais de 

Saúde, responsáveis por repassar as vacinas para os 399 
municípios paranaenses. A 12ª RS recebeu 3.770 doses 

e repassa 1.320 para Umuarama. Parte será aplicada 
em profissionais que atuam diretamente no combate à 
pandemia e parte em idosos com mais de 87 anos. l 4
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Saúde inclui
nos registros
mais 2 mortes

por coronavírus 
l 5

Prazo para
solicitar isenção
do IPTU começa

na segunda
l 6

Educadores
são orientados
pelo COE para
a volta às aulas

l 8

A Câmara discute 
em sessão 
extraordinária na 
próxima segunda 
se desafeta de 
domínio público 
um terreno de 
quase 7 mil metros 
quadrados, avaliado 
em mais de R$ 2 
milhões, que será 
doado ao Hospital 
Norospar.
l 2

Doação 
de terreno

ALEX MIRANDA

Independência

Prefeito avalia
comprar vacinas

com recursos
do Município  

l 3

ALEX MIRANDA
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2 GERAL   Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

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) 0,25 - 0,25 4,56
IGP-M (FGV) 2,58 2,53 5,17 28,94
IGP-DI (FGV) 2,91 - 2,91 26,55

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,2314 1,2571 1,2894
IGP-DI (FGV) 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 -4,96% 23,19 
Vale ON -2,07% 95,90 
ItauUnibanco PN -2,76% 26,11 
Sid. Nacional ON -6,70% 34,66 
Embraer ON -6,34% 12,27 
Weg ON -8,30% 79,50

IBOVESPA: -2,95% 112.256 pontos

Iene 106,26
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 89,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,7% 5,5130 5,5140 +0,7%

PTAX  (BC) +0,8% 5,4594 5,4600 -0,3%

PARALELO +1,9% 5,2700 5,7900 +0,7%

TURISMO +1,9% 5,2700 5,7700 +0,7%

EURO +1,6% 6,6719 6,6749 +0,3%

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 25/02

Iene R$ 0,0514
Libra est. R$ 7,72
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.210,95 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/02 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 -17,75 4,7%
FARELO mar/21 424,10 -4,20 -1,3%
MILHO mar/21 554,75 -4,50 8,5%
TRIGO mar/21 671,75 -8,50 3,6%

SOJA 154,38 0,5% 0,5% 154,00
MILHO 74,33 0,2% 2,2% 74,00
TRIGO 76,68 -0,3% 3,7% 80,00
BOI GORDO 284,19 -0,5% 2,1% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/02 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 25/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,50 -0,3% -0,3%
SOJA Paranaguá 168,50 2,1% 0,9%
MILHO Cascavel 79,00 2,6% -2,5%

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

Vereadores de Umuarama 
discutem na próxima segunda-
-feira (1) em sessão extraordi-
nária, dois projetos de lei que 
foram encaminhados pelo Po-
der Executivo. Ambos já pas-
saram pelo crivo das comis-
sões parlamentares e serão 
discutidos, provavelmente em 
dois turnos na mesma noite. 
A sessão foi marcada para às 
18h, uma hora e meia antes 
da sessão ordinária.

Um dos projetos trata sobre 
a cessão de servidores do mu-
nicípio para atuarem em outros 
órgãos ou entidades públicas. 
O segundo visa desafetar do 
domínio público, um imóvel de 
quase 7 mil metros quadrados 
que será destinado doação ao 
Hospital Norospar.

O Projeto de Lei de número 
13/2021 aponta que o terreno 
a ser doado, fica localizado no 
loteamento Parque Residen-
cial Interlagos II e tem área de 
6.950,31m². Este mesmo es-
paço foi avaliado em R$ 2 mi-
lhões e 100 mil reais.

PRERROGATIVAS
Existe no texto a determina-

ção de que, para o terreno ser de-
finitivamente propriedade da As-
sociação Beneficente de Saúde 
do Noroeste do Paraná – Noros-
par, a donatária deverá concluir, 
no prazo de 5 anos, a contar da 
lavratura da escritura de doação, 
a edificação, total ou parcialmen-
te no terreno doado (pelo menos 
50%) de um prédio com área útil 
mínima de 17.500m² e que con-

Sem fins lucrativos
Na mensagem elaborada e inserida no projeto de lei, o prefeito 

municipal Celso Pozzobom lembra que a Associação Norospar é 
uma entidade sem fins lucrativos e, mais do que isso, filantrópica, 
ostentando Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social na Área da Saúde (CEBAS), concedido por meio da inclusa 

Portaria nº 734, expedida pelo Ministério da Saúde em 11 de agosto 
de 2020, o que demonstra que, pelo menos, 60% (sessenta porcen-

to) de seus atendimentos são efetivados no âmbito do SUS.

Câmara discute doação de terreno
para ampliação do Hospital Norospar

te com as instalações necessá-
rias ao adequado funcionamento 
de um hospital.

Ainda consta que, dentro de 
um período de 10 anos, tenha 
iniciado e mantendo, por tem-
po indeterminado, o funciona-
mento de hospital prestador 
de serviços de saúde priorita-
riamente no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

SEM ALIENAÇÃO
De acordo com o projeto, o 

imóvel não poderá ser aliena-
do, cedido, alugado, arrendado 
ou doado, no todo ou em parte, 
sem expresso consentimento do 

doador, devendo ser mantida a 
finalidade que deu ensejo ao ato 
de doação, sob pena de imedia-
ta reversão ao patrimônio muni-
cipal, por mero decreto do Chefe 
do Poder Executivo Municipal.

CUSTAS
O texto esclarece também 

que o Norospar estará obriga-
do a custear a escrituração e 
o registro da doação objeto 
desta Lei, devendo ser efe-
tivado no prazo máximo de 3 
meses após a assinatura da 
escritura pública, sob pena 
de decadência dos direitos 
que ora lhe são assegurados.

APROVAÇÃO poderá acontecer em dois turnos se houver quebra de interstício regimental 
através de requerimento

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

A dica é falar menos, ouvir mais e só acre-
ditar no que puder confirmar. No amor, 
evite comentar a sua vida amorosa com 
terceiros, ainda mais  se viver uma paixão 
secreta ou proibida.

É importante ter cuidado para não se desen-
tender com chefes ou demonstrar uma pos-
tura impaciente e autoritária. Pode pintar 
uma boa chance de faturar uma grana extra. 
Charme em alta.

Fuja de ambientes agitados e barulhentos. 
Procure somar forças com os colegas para 
atingir as metas e os objetivos em comum. 
Pode sentir atração por uma pessoa de outra 
cidade ou alguém já comprometido. 

Cautela com gastos porque pode ter des-
pesas inesperadas ou perder dinheiro em 
jogos e investimentos malsucedidos. 
Boas notícias sobre um assunto de Jus-
tiça. Na vida a dois, muito diálogo e a 
compreensão.

Dia positivo para mudar algumas coisas e 
resolver desafios. Fique de olho nas opor-
tunidades de lucrar. No amor vai ser fácil 
envolver quem deseja na conquista e no 
romance. 

É bom ter cuidado com o que vai dizer e 
pegar leve com a franqueza para não criar 
uma saia justa no emprego. Se você está de 
olho em alguém, será mais fácil se armar de 
coragem e declarar o seu amor. 

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 26 de fevereiro são individualistas, calmos, sérios, mas 
possuem personalidade mais agressiva na vida profissional. Eles possuem 
uma grande capacidade de provocar os outros emocionalmente porque estão 
sintonizados com a sensibilidade deles. São capazes criticar os erros de 
pessoas e de instituições de forma racional, direta e clara.

Horóscopo nascido em 26 de fevereiro

Mostrar iniciativa no emprego ok, mas 
tenha cuidado para não passar por cima de 
ninguém. É importante dialogar, negociar 
e ceder. Pode pintar um clima de paquera 
e romance com algum conhecido.

A ordem do dia é: “Amigos, amigos - 
negócios à parte”. Pode pintar um curso 
rápido e gratuito na internet. Também 
pode fazer contato com alguém que está 
longe. Ciúme de amigo (a) pode indicar 
paixão: observe!

Você pode se desentender com parentes por 
causa de uma decisão precipitada ou causar 
uma discussão por dizer o que pensa sem 
medir as palavras. Há grande chance de ini-
ciar um namoro.

Vai ter que cuidar melhor do seu dinheiro. 
Precisa ter mais atenção com a saúde: res-
peite seus limites. As paqueras vão fluir bem, 
mas você deve ter cuidado para não assustar 
o pretendente com tantas exigências.

Terá um desejo maior de se isolar. Observe 
os sinais do seu corpo. A saúde merece 
atenção e cuide também da autoestima. 
Pode se envolver com alguém do trabalho 
e vai querer manter a relação em segredo. 

Você pode ter algum aborrecimento ou 
imprevisto num assunto relacionado 
à Justiça ou viagem. Tente adiar uma 
decisão ou um assunto polêmico para 
outro dia. Pode começar a sentir paixão 
por colega. 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/02 - 15h49

CHEIA
27/2 - 05h19

Sexta 26/2/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 27
min 21

max 31
min 20

Cascavel
max 31
min 17

Foz do Iguaçu
max 35
min 20

max 29
min 19

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 27/2/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 28/2/2021
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06.475
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concurso: 5500
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TAC
CROMOSSOMO

IPMERIN
BARITONOS
ORROSLE

ESTUPRADOR
ISUSEV
NORMANDIA
DAIÃUD

VIBRATORIO
EGAMFALAR

EAIRARI
NONALLS

CARTILAGEM
SOAAMADO

O 21 é 
afetado na
síndrome
de Down

Guarani e
xavante
(Geog.)

"Máximo",
em MDC
(Mat.)

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Emprestar
(dinheiro)
com juros

Veste 
rasgada do
mendigo

Letra-
símbolo

do Partido
Verde

O tipo de
zumbido

no ouvido
(Med.)

Consoante
de ligação

em "ca-
feteira"

Sufixo de
"nitrila"
(Quím.)

(?)-stop:
o voo sem

escalas
(inglês)

(?)
Zeppelin,
banda de
"Kashmir"

Tecido
resistente
e flexível
da orelha

(?) Gore,
Nobel da
Paz em
2007

Laís
Souza,

ex-ginasta

Faz pro-
duzir um
barulho

Jorge (?), 
escritor de
"Capitães
de Areia"

"Interno",
em PIB

Região da
França on-
de ocorreu
a invasão
aliada na
2ª Guerra

Meridional
(abrev.)

"Endereço"
de micros

O timbre
de voz de

Paulo
Szot (pl.)

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

Sucesso de Cartola
nos anos 1970

Subdivisão da loja 
de departamentos

Refrescar-
se (bras.)
Ouro, em
espanhol

Opera
Mamífero
de tromba

curta

Agir 
como o 

aparteante
Fina

Grito de
surpresa

Bário
(símbolo)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

Filosofia política de
Margaret Thatcher

Parte interna 
e macia do pão

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.
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C U L T I V O E A R
A A R A R N S O
R A N O I A T E

I N D I C E B O V E S P A

A L A O S E T P
P H A L A G A E

T R A N C A A R A L
O R O D A D A Ã
V A M A O R O
S I L V O C R I A

C O M A D R E C O L A
R A A M I G O P
I MA D F E N D A

C A R T A D A T E R R A

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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Umuarama estuda a 
compra de vacinas 
contra covid-19

O prefeito de Umuarama 
Celso Pozzobom avalia, junto 
a sua equipe, a possibilidade 
de efetuar a compra de vacinas 
para aplicar na população do 
município. A ideia de adquirir 
imunizantes através de consor-
cio para a compra de medica-
mentos passou a ser estudada 
depois que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) formou maioria 
para autorizar, na última terça-
-feira (23), que estados e muni-
cípios possam comprar e distri-
buir vacinas.

De acordo com Pozzobom, o 
município possui recursos finan-
ceiros suficientes para adquirir 
os imunizantes, mas ainda há 
uma avaliação de que forma 
será feita a compra.

“Nós já compramos medica-
mentos através de um consor-
cio que envolve quase todos os 
municípios do Paraná e, pode 
ser que através dele possamos 
adquirir as vacinas”, comenta.

Celso reforçou ainda que 
entre os detalhes sobre a com-
pra de vacinas, existe o levan-
tamento dos preços e sobre a 
possibilidade de que aquisição 
de grande escala (junto com ou-
tras cidades), possa diminuir o 
custo. “Nas compras através 
do consórcio entre municípios, 
existem várias considerações 
a serem feitas. Sabemos que 
toda a documentação está 
preparada e as equipes pos-
suem toda a expertise, fator 
que facilita e agiliza na aquisi-
ção das vacinas”.

Apesar da intenção em ad-
quirir as vacinas o quanto antes, 
Pozzobom salienta que não pode 
sair fora da rede de distribuição 

Direto do laboratório
Através de uma emenda ao 

Projeto de Lei da vacina, o sena-
dor Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR) sugeriu ao relator da 

matéria, senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), que os Estados e 
os municípios possam adquirir os 
imunizantes contra a covid-19 di-
retamente dos laboratórios para, 
assim, impulsionar o processo de 

vacinação no Brasil.
“Muitos municípios e estados 

têm verba para realizar a compra 
diretamente. A ideia desta emen-

da é poder liberar esses entes 
federados, já que a contrapartida é a redistribuição das vacinas do 
Governo Federal para os locais que não têm condições de imunizar 

por meios próprios os seus cidadãos”, justificou o senador Oriovisto.
O texto da emenda, acatada parcialmente pelo relator da ma-

téria, esclarece que a aplicação seria para os cidadãos residentes 
em seus respectivos territórios, obedecendo aos critérios previstos 

no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
covid-19. Além disso, o texto exige que o município ou o Estado que 
adquirir vacinas diretamente dos fornecedores deixarão de receber 
da União a mesma quantidade de doses de vacinas que lhe seriam 

entregues no caso de não-aquisição destas.

Pedido deferido
A decisão tomada na última terça-feira, pelo supremo Tribuna 

Federal (STF), autorizou que prefeitos e governadores possam 
adquirir os imunizantes caso as doses do Programa Nacional de 
Imunização sejam insuficientes. A decisão foi proferida em uma 
ação protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além de autorizada para casos de descumprimento do Pla-
no Nacional, a medida também vale para os casos em que a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não conceder 
autorização em 72 horas para uso de imunizantes aprovados 

por agências reguladoras de outros países.

dos governos estadual e federal. 
“Pode ser que apareçam novas 
fontes. Acredito que futuramente 
mais laboratórios poderão produ-
zir as vacinas e estamos avalian-
do todas estas possibilidades. 
Se surgir oportunidade, é claro 

que vamos comprar”, afirma.
O ‘vacinômetro’ de Umuara-

ma apontava que até o final da 
tarde da quarta-feira, 24, 3.451 
pessoas haviam sido vacinadas 
contra a covid-19 e 1.045 já re-
ceberam a segunda dose.

PREFEITO afirma que estuda todas as possibilidades de adquirir as vacinas com recursos do município para suprir a demanda da popu-
lação umuaramense

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

DIVULGAÇÃO

“A contrapartida é a redistribuição das 
vacinas do Governo aos locais que não têm 
condições de imunizar por meios próprios 
os seus cidadãos”, justificou o senador

Amerios

O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) 
participou, na quarta-feira, 24), em Curitiba de uma reunião 
com prefeitos da Associação dos Municípios de Entre-Rios 

(Amerios), que congrega 23 cidades da região de Umuarama. 
O encontro aconteceu no Palácio do Iguaçu, sede do 

governo do Estado e contou com a participação do vice-
governador Darci Piana e de secretários estaduais, entre 

eles, Guto Silva (Casa Civil) e Sandro Alex (Infraestrutura e 
Logística). O deputado e presidente da Frente Parlamentar 
pelo Desenvolvimento do Noroeste, lembrou que além de 

discutir novos investimentos para a região, os prefeitos 
também tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto 

alguns programas estratégicos do governo do Estado. “O 
Noroeste merece atenção e como um dos representantes da 

região vou trabalhar pelo desenvolvimento e crescimento 
dos municípios”, afirmou o parlamentar.

Reivindicações
Os prefeitos pediram 
investimentos na recuperação 
das rodovias da região; 
restauração e duplicação 
da PR-323; extensão 
do Paranacidade para 
Umuarama; convênios 
com a Itaipu Binacional a 
fim de angariar recursos e 
programas para melhorar as 
estradas rurais com asfalto ou 
cascalhamento; estruturação 
e expansão turística da região; 
reforço no efetivo das polícias 
Civil e Militar; ajuda para o 
transporte escolar e retomada 
de custeio para o Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, 
de Umuarama, o único 
credenciado em Cardiologia 
que está passando por 
dificuldades.

Discriminação
O Paraná “está sendo discriminado mais uma vez pelo 
Ministério da Saúde”, disse o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) que denunciou que, no novo lote de vacinas 
encaminhado nesta semana, o Paraná recebeu 167,3 mil 
doses, enquanto que 219,2 mil doses dos imunizantes foram 
encaminhadas ao RS. “Isso é inaceitável e inexplicável. Temos 
uma população maior que o Rio Grande do Sul e estamos 
recebendo 51,9 mil doses a menos. Queremos um tratamento 
igualitário e vamos continuar a cobrar explicações e ações do 
Ministério da Saúde e do Governo Federal”.

Nova cobrança
Romanelli lembrou que fez cobrança semelhante ao 
Ministério em janeiro e no início de fevereiro e até o 
momento não houve resposta. Naquela época houve uma 
diferença de mais de 120 mil vacinas a menos para o Paraná. 
“Além de explicações, queremos que o MS entregue ao 
Paraná as doses que deixaram de ser repassadas. Nós temos 
que receber essa diferença. São milhares de paranaenses 
que deixaram de ser vacinados porque o Ministério não 
entregou proporcionalmente a nossa população”, reforçou.

PR Mais Cidades
Os prefeitos da Amerios, 
alguns recém-eleitos 
em 2020, tiveram a 
oportunidade de conhecer 
alguns programas do 
governo do Estado, entre 
eles o Programa Paraná 
Mais Cidades, que foi 
viabilizado em parceria com 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) através de 
recursos do Tesouro Estadual 
e da devolução do exercício 
orçamentário do Legislativo. 
Eles ouviram do chefe 
da Casa Civil, Guto Silva, 
responsável pela articulação 
política do governo, que 
não faltará recursos para 
os municípios. “O foco é 
fomentar o desenvolvimento 
dos municípios”, afirmou.

ASSESSORIA
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Município recebeu
1320 doses da vacina
contra o coronavírus

O Paraná vai conseguir 
imunizar cerca de 90% dos 
trabalhadores da saúde com 
as novas doses de vacina 
contra a covid-19 distribuídas 
ontem (25) pelo Governo do 
Estado. Foram encaminhadas 
134.900 aplicações (32.400 
CoronaVac e 102.500 Astra-
Zeneca) para as 22 Regionais 
de Saúde, responsáveis por 
repassar a remessa para os 
399 municípios paranaenses 
– a previsão é que o material 
esteja disponível para todas 
as cidades até o fim da tar-
de de hoje sexta (26). Serão 
3.770 das vacinas CoronaVac 
e AstraZeneca para a 12ª Re-
gional de Saúde, que serão 
distribuídas pelos 21 municípios 
que a integram. Em Umuarama 
estarão disponíveis 1320 doses 
dos imunizantes. Parte destas 
serão aplicadas em profissionais 
que atuam diretamente no com-
bate à pandemia.

Do total de vacinas rece-
bidas pelo Estado, 25.500 
doses do produto que foram 
elaboradas pela AstraZeneca/
Oxford serão separadas para 
atender exclusivamente os 
profissionais da saúde.

As vacinas integram o 
quinto lote repassado pelo 
Ministério da Saúde ao Para-
ná, composto por 167.300 
doses. O medicamento de-
sembarcou no Aeroporto Afon-
so Pena, em São José dos 
Pinhais, na quarta-feira (24). 
Deste montante, 32.400 
imunizantes produzidos pela 

A 12ª Regional de Umuarama distribuirá até o final da tarde de hoje 3.770 das vacinas 
CoronaVac e AstraZeneca pelos 21 municípios que a integram

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Órgãos se unem para combater
fura-filas da vacinação no PR

Uma empresária tomou 
vacina logo depois de ser 
contratada pela prefeitura; 
um médico obstetra foi o pri-
meiro a receber o imunizante 
em outra cidade; o estagiário 
da área administrativa foi va-
cinado. A lista de denúncias 
de fura-filas que chegaram à 
Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) é grande, já passa de 
500 registros no Paraná, e de-
safia órgãos de controle.

A situação foi debatida 
ontem (25), por solicitação 
da CGE, com Tribunal de 
Contas, Ministério Público 
e Polícia Civil, a fim de ade-
quar a rotina de repasse de 

Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan permane-
cerão armazenados no Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), garantido a imuni-
zação por completo de quem 
receber a primeira dose – o in-
tervalo entre aplicações é de 
15 a 28 dias de acordo com a 
bula do medicamento.

Até o momento o Paraná 
foi contemplado com 706.200 
doses pelo Governo Federal, 
dentro do Plano Nacional de 
Imunização (PNI). Quantitativo 
que deve aumentar até o iní-
cio da próxima semana.

PÚBLICO PRIORITÁRIO
As novas doses continuarão 

a ser aplicadas nos públicos 
prioritários, de acordo com o 
Plano Estadual de Vacinação 
contra a Covid-19. Ele segue a 
mesma linha do PNI, ou seja, 
nesta primeira etapa da vaci-
nação continuarão a ser imu-
nizados profissionais da saúde 

que atuam na linha de frente de 
atendimento aos doentes e ido-
sos com mais de 80 anos.

Pelo plano, seguindo a 
ordenação por grupos prio-
ritários, a previsão do Pa-
raná é de vacinar cerca de 
4 milhões de pessoas até 
maio de 2021. A vacinação 
ocorrerá de acordo com o 
recebimento dos imunizan-
tes, de forma gradual e es-
calonada. Fazem par te dos 
grupos prioritários, ainda, 
trabalhadores das forças de 
segurança, da educação, do 
transpor te coletivo, por tuá-
rios, caminhoneiros e ido-
sos com mais de 60 anos.

O Paraná tem 1.850 sa-
las de vacinação nos 399 
municípios. A quantidade de 
locais varia em cada cidade 
de acordo com o tamanho da 
população. Os municípios são 
responsáveis pela gestão dos 
profissionais para aplicação 
das doses da vacina.

informações para investiga-
ção, diante da quantidade de 
denúncias que chegam dia-
riamente à Ouvidoria-Geral 
do Estado. Foram mais de 
900 manifestações, dessas 
pouco menos de 600 são de-
núncias de fura-filas.

“Marcamos essa reunião 
para demostrar a metodolo-
gia do recebimento e enca-
minhamento das denúncias 
de fura-filas. O Sistema In-
tegrado de Ouvidoria está 
disponível para os órgãos de 
controle e de investigação, já 
que estamos engajados no 
mesmo objetivo. A partir de 
hoje, estabelecemos canal 

direto entre CGE, promoto-
rias do Ministério Público e 
Departamento da Polícia Ci-
vil”, explicou Raul Siqueira, 
controlador-geral do Estado.

O chefe do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça de Proteção à Saú-
de Pública (Caop Saúde), do 
Ministério Público, procurador 
Marco Antonio Teixeira, par-
ticipou da reunião por vídeo. 
Ele citou o Código de Saúde 
do Paraná, definido pela Lei 
13.331/2001 e pelo Decreto 
Estadual 5.711/2002 e elo-
giou a disposição para discus-
são da situação imposta pela 
pandemia da covid-19.

Variante
A variante do novo coronavírus 
detectada no Reino Unido 
já está presente em, pelo 
menos, 16 cidades de oito 
estados brasileiros. No Paraná, 
a variante foi detectada em 
Curitiba. Há outras duas 
variantes em circulação que 
têm mobilizado a atenção 
de especialistas, uma delas 
originada no Brasil, na cidade 
de Manaus, e outra da África 
do Sul.

Concurso da PM
O concurso da Polícia Militar do 
Paraná também vai ser adiado. 
A nova data para realização das 
provas ainda não foi anunciada. 
O problema que levou ao 
adiamento foi a coincidência 
com a nova data do vestibular 
da Universidade Federal do 
Paraná. O acordo ainda não foi 
confirmado nem pela UFPR, que 
organiza as provas, nem pela PM.

Vestibular da UFPR
A Universidade Federal do 
Paraná anunciou as novas datas 
de seu vestibular. As provas 
da primeira fase agora estão 
marcadas para 28 de março e a 
segunda etapa deve ocorrer nos 
dias 25 e 26 de abril.

Boletim Internacional
O Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) divulgou 
a edição especial nº 28 do 
Boletim de Economia e Política 
Internacional, que analisa 
o processo de entrada do 
Brasil na OCDE (Organização 
para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). 
Em uma série de artigos, 
esse volume amplia o debate 
sobre os benefícios e as 
desvantagens potenciais 
da adesão do País à OCDE, 
abordando também o grau 
de convergência atual 
das políticas e legislações 
brasileiras.

Primeiro caso
O deputado estadual Michele Caputo 
(PSDB) lembrou que completamos 
um ano do primeiro caso de covid-19 
no Brasil. “Após diversas falhas 
no enfrentamento à pandemia no 
âmbito nacional, chegamos a este 
momento com a esperança da 
vacina. No entanto, vivemos o pior 
momento da pandemia no Paraná. 
Não sabemos o que ainda está por 
vir. Nossos hospitais estão lotados, 
com 94% dos leitos de UTI ocupados. Precisamos de ações efetivas 
que barrem a circulação do vírus”, alertou.

Retrocesso
A CNM (Confederação Nacional 
de Municípios) manifestou 
extrema preocupação com os 
dispositivos do Substitutivo à 
PEC 186/2019, em especial no 
que se refere à extinção das 
vinculações constitucionais para 
aplicação mínima de recursos 
para as áreas de educação 
e saúde. A medida causará 
uma pressão enorme sobre os 
municípios e trará impactos 
preocupantes à sociedade 
brasileira. Para a entidade, a PEC 
é um retrocesso de décadas.

Contra a desvinculação
O MPF apresentou 
manifestação contrária ao 
relatório da PEC 186/2019, do 
senador Márcio Bittar (MDB-
AC), que prevê a desvinculação 
de despesas obrigatórias na 
saúde e na educação. A nota, 
encaminhada à Câmara e ao 
Senado, indica “profunda 
preocupação” com o tema.

Facebook News
O Facebook vai implementar um 
projeto no qual investirá pelo 
menos US$ 1 bilhão para licenciar 
notícias produzidas por veículos 
jornalísticos nos próximos três anos. 
Segundo o Facebook, a empresa já 
pagou cerca de US$ 600 milhões 
a veículos como Guardian e 
Financial Times, ambos ingleses, 
para popularizar o Facebook 
News, criado em 2018.

Blindagem!
O deputado Rubens Bueno 
(PR) condenou o movimento 
de um grupo de parlamentares 
para aprovar na Câmara uma 
PEC que cria novas regras 
para a imunidade e a prisão 
de deputados e senadores. 
“Uma blindagem totalmente 
vergonhosa e que não condiz 
com os novos rumos que nossa 
política deve tomar. Já não basta 
termos parlamentares legislando 
com tornozeleira eletrônica?”

ASSESSORIA
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colunaSecretaria de Saúde 
inclui duas mortes 
por covid-19 na cidade

 Duas mortes ocorridas no 
ano passado foram incluídas 
na estatística da covid-19 em 
Umuarama, nesta quinta-feira 
(25). Uma mulher de 77 anos 
que morreu em agosto de 
2020, no Hospital Cemil, e um 
homem de 76 anos falecido 
em setembro, no Instituto 
Nossa Senhora Aparecida, 
tiveram confirmação para o 
coronavírus nesta semana 
e com isso aumentou para 

Mais de 17,5 mil atendimentos
feitos pelo CRAS em 2020

88 o número de vítimas da 
doença na cidade.

Nesta quinta foram con-
firmados 38 casos positivos 
(22 homens e 16 mulheres) 
e o total de umuaramenses 
com tiveram diagnóstico posi-
tivo para Covid subiu para 
7.547, dos quais 4.731 já 
se recuperaram da doença, 
2.714 estão em isolamento 
domiciliar e 26 pacientes 
seguem internados (três em 

UTIs e 23 em enfermarias).
Há ainda 2.230 pessoas 

com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, três delas 
hospitalizadas. O total de noti-
ficações de síndromes gripais 
chegou a 19.768, das quais 
9.991 foram descartadas.

Nos hospitais da cidade, 
pacientes com Covid ocupam 
19 dos 20 leitos de UTI (95%) 
contratados pelo SUS e 24 
das 30 enfermarias (80%).

O Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) é 
a unidade responsável pela 
política de assistência social 
nos municípios, com a organi-
zação e a oferta dos serviços 
socioassistenciais da Prote-
ção Social Básica do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS), que assiste à popula-
ção em situação de vulnerabili-
dade e risco social. Em Umua-
rama, três unidades prestam 
um grande volume de atendi-
mento e garantem acesso a 
benefícios como auxílio finan-
ceiro, cesta básica, kit natali-
dade, fotos para documentos 
e auxílio-funeral.

Para ter acesso aos servi-
ços, o solicitante deve estar 
cadastrado no CRAS do seu 
território e enquadrar-se nos 
critérios da lei municipal 
4.080/2015, que regula-
menta a concessão de bene-
fícios eventuais no âmbito da 
política de assistência social 
no município. “Os benefícios 
são eventuais porque auxi-
liam a família temporaria-
mente, durante momentos 
de dificuldades, após visita 
técnica e com acompanha-
mento das nossas equipes”, 
explica a secretária de Assis-
tência Social de Umuarama, 
Izamara Amado de Moura.

No ano passado, os três 
CRAS da cidade realizaram 
17.585 atendimentos no 
total, concedendo 3.288 
benefícios para 2.030 famí-
lias (quase 10 mil pessoas), 
informou a chefe da Divisão 
da Proteção Social Básica, 

Dayanne Paola de Oliveira 
Demozzi. “Apenas em janeiro 
deste ano, já prestamos 
1.441 atendimentos e foram 
concedidos cerca de 200 
benefícios para famílias em 
dificuldades que se enqua-
dram nos critérios da legisla-
ção”, acrescentou.

A secretária Izamara lem-
bra que os benefícios são 
custeados com recursos pró-
prios do município. Por conta 
da limitação de recursos, o 
atendimento é direcionado 
aos casos de maior vulnera-
bilidade. Por outro lado, as 
unidades do CRAS também 
gerenciam o Cadastro Único, 
que assegura o repasse do 
Programa Bolsa Família, do 
governo federal.

“Por meio do PBF, as 
2.868 famílias contempla-
das receberam R$ 6 milhões 
911 mil no ano passado, um 
dinheiro que ajudou a movi-
mentar a nossa economia 
porque foi gasto no comércio 
local”, pontuou. O Cadastro 

Único de Umuarama tem 
11.701 famílias na base de 
dados, das quais 9.932 foram 
atendidas ao longo do ano, 
2.640 tiveram cadastros atua-
lizados e houve ainda 1.963 
inclusões de novos cadastros.

Para o prefeito Celso Pozzo-
bom, a política de assistência 
social do município cumpre seu 
papel ao atender famílias em 
momentos de necessidade, 
ainda mais com a pandemia 
que afeta diretamente a ques-
tão do emprego e da renda, 
mas atua também na função 
protetiva, prevenindo ruptura 
de vínculos, promovendo 
acesso aos direitos e a melho-
ria da qualidade de vida. “As 
ações de caráter preventivo, 
protetivo e proativo ajudam a 
desenvolver potencialidades 
e aquisições das famílias. O 
CRAS é fundamental nesse 
trabalho, de acolher, orientar 
e acompanhar as famílias em 
situação de vulnerabilidade, o 
que é prioridade para nossa 
administração”, completou.

NO ano passado, os três CRAS da cidade realizaram 17.585 atendimentos no total, concedendo 
3.288 benefícios para 2.030 famílias

ASSESSORIA/PMU

União...
A PEC 3/21, já chamada de 
a PEC da Imunidade - por 
dificultar a prisão em flagrante 
de mandatários de qualquer 
instância pela Justiça -, 
conseguiu unir em Brasília 
os lobbies das Polícias Civil, 
Federal e do Ministério Público.

...contra a impunidade
Procuradores e delegados 
esqueceram as diferenças das 
carreiras - e sobre projetos 
confrontantes de interesses das 
classes - e voltaram ao Congresso 
Nacional para pressionar 
deputados e senadores a 
derrubarem a proposta. Em 
telefonemas, também.

Afago de Lira
Aliás, essa PEC da Imunidade 
também já é apelidada de 
Emenda Daniel Silveira, em 
alusão ao deputado preso por 
decisão monocrática do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, por 
ataques aos ministros da Corte. 

Casa nova
Daniel Silveira vai estrear no 
PTB, conforme atencipamos, 
e deve disputar para Senado 
ano que vem.

Sobe e desce
Há uma correria no mercado 
para a compra de ações 
da Petrobras, depois da 
megadesvalorização em 
poucas horas, com a demissão 
do presidente da empresa, 
Castello Branco. Os investidores 
apostam em lucro alto assim 
que a petroleira se recuperar do 
susto. Essa corrida, aliás, lembra 
o que houve no tombo gigante 
da empresa durante a operação 
Lava Jato, da Polícia Federal, 
que desvalozirou o preço da 
ação. Muita gente apostou que 
a petroleira se reergueria. E 
acertou. E ganhou muito.

Bailando sozinho
O único candidato ao Governo 
de Pernambuco que tem mídia 
gratuita em todo o Nordeste é 

Caixa vazio
Centenas de prefeitos eleitos, de todos os estados, fazem filas imensas 

na porta dos Anexos da Câmara dos Deputados, há dias, atrás de 
verbas de emendas parlamentares do Orçamento vindouro. A pressão 

é tamanha que eles ainda trouxeram a Brasília líderes partidários 
locais e vereadores - os grandes cabos eleitorais de deputados. Com 

acesso restrito aos prédios por causa da pandemia do coronavírus, as 
filas duram horas debaixo de sol ou chuva, mas eles não arredam os 
pés, confiantes das promessas dos políticos aliados da capital. Todos 

saem com a garantia de que boa parte será atendida.

o líder do Governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB). Em todas as obras que o 
presidente Bolsonaro inaugura, 
ele está lá com o discurso afinado 
para desancar seus adversários. 
Com o sorriso sempre pronto, 
não perde um flash.

“Lei” do retorno
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
decidiu que as rodovias 
do Paraná terão 100% dos 
recursos do leilão aplicados 
no Estado. A definição foi 
feita com parlamentares da 
bancada federal do Paraná, 
por uma mudança no projeto 
de concessão de mais de 3 mil 
quilômetros de rodovias. 

Em suma
Com a decisão do ministério, 
qualquer valor usado para 
desempate na licitação será 
utilizado integralmente em 
obras na própria rodovia.

Pé no freio 1
O governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara (PSB), usou as 
mídias sociais para divulgar 
que a situação atual mostra 
uma combinação perigosa 
com números crescentes da 
pandemia da covid-19 e a lotação 
acima de 90% dos leitos de UTI. 
Câmara decidiu suspender as 
atividades econômicas e sociais 
em 63 municípios das 20h às 5h, 
a partir de hoje. Eventos e aulas 
em escolas municipais estarão 
proibidas até 12 de março.

Pé no freio 2
Na Bahia, o governador Rui Costa 
decretou lockdown de hoje à 
noite até as 5h da segunda-feira 
em todas as cidades, exceto para 
atividades não essenciais. 

O curioso...
... dessas decisões é que 
governadores e prefeitos 
esperaram o feriadão de 
Carnaval. Mesmo que não tenha 
havido festas, os comércios 
funcionaram normalmente. 
E em muitos casos com 
aglomerações nas ruas. 
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UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

2021

PÓS-GRADUAÇÃO
Você pronto para as 
oportunidades que virão
São mais de cem opções de cursos 
de pós-graduação ofertados pela 
Unipar

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, 
todas com inscrições abertas. Os cursos 
possuem em seu corpo docente 
especialistas, mestres, doutores e 
pós-doutores.

Ciências Penais

Direito Administrativo e Municipal: com tópicos 
especiais em licitações, compliance e eleitoral

Direito Civil: famílias e sucessões

Direito e Processo do Trabalho

Direito e Processo Militar

Direito Empresarial Tributário

Direito Previdenciário

Master em Docência Jurídica

MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, com 
Ênfase na Formação de Mediadores e Árbitros

CONFIRA AS OPÇÕES DISPONÍVEIS 

No site [pos.unipar.br] você realiza a sua inscrição 
e pode conferir todas as opções de cursos 
disponíveis. 

POS.UNIPAR.BR         0800 601 4031
Mais informações:

Prazo para solicitar isenção do
IPTU começa na segunda-feira

A Secretaria de Fazenda 
da Prefeitura de Umuarama 
orienta aos contribuintes que, 
conforme o Decreto 01/2021 
– que regulamenta o pagamen-
to do Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) de 2021 –, o município 
receberá requerimentos com 
pedido de isenção do tributo 
a partir do dia 16 de março e 
o prazo estende-se até 31 de 
maio. Caso seja concedida, 
dentro dos critérios legais, a 
isenção refere-se apenas ao 
IPTU e não desobriga o contri-
buinte do pagamento da taxa 
anual de coleta de lixo referen-
te ao atual exercício.

Para requerer a isenção, o 
contribuinte deverá procurar 
a Diretoria de Arrecadação e 
Fiscalização da Prefeitura le-
vando os seguintes documen-
tos: cópia do RG e CPF/MF 
do requerente (proprietário e/
ou possuidor) e dos residen-
tes no imóvel (todos os mora-
dores); cópia da certidão de 

nascimento/ casamento e de 
comprovante de endereço atu-
al (água ou energia); cópia do 
documento de propriedade do 
imóvel (contrato de compra e 
venda) e matrícula atualizada.

São necessários ainda 
comprovante de renda de to-
dos os familiares residentes 
no imóvel; extrato do benefí-
cio emitido pelo INSS ou outro 
órgão pagador, demonstrando 
o rendimento do mês de janei-
ro de 2021 ou subsequente; 
cópia da certidão de óbito do 
cônjuge, se a requerente for 
viúva; e declaração dizendo 
que possuí apenas um imó-
vel, se mora sozinho (ou a 
quantidade de pessoas que 
residem no imóvel) e a renda 
familiar, que não pode ultra-
passar dois salários-mínimos 
vigentes (R$ 2.200,00).

A previsão legal para 
isenção de imposto (IPTU) 
consta do Código Tributário 
Municipal (Lei Complementar 
380/2014). Para os demais 

contribuintes os boletos es-
tão sendo distribuídos pelos 
Correios e o pagamento pode-
rá ser realizado a partir de 15 
de março, tanto à vista (com 
desconto de 6%) quanto parce-
lado em até 10 vezes sem ju-
ros. Quem não receber o boleto 
deve entrar em contato com a 
Prefeitura ou imprimir a segun-
da via no site do município.

O próximo dia 15 é também 
o limite para o contribuinte con-
testar valor, caso não concorde 
com a metragem do imóvel lan-
çada na cobrança do tributo. 

O município receberá requerimentos com pedido de isenção do tributo a partir do dia 16 de 
março e o prazo estende-se até 31 de maio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O boleto traz o IPTU, a taxa 
anual de coleta de lixo e, nos 
casos de terrenos sem edifi-

cações, a contribuição para o 
custeio do serviço de ilumina-
ção pública (Cosip).
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Sugestões
Levando em conta tais fatos, a 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola sugere algumas 
modalidades promocionais que 
podem impulsionar as vendas 
nas próximas semanas. São elas: 
‘Apresente um Amigo’ (ofereça 
vantagens para incentivar seus 
clientes a trazerem amigos 
para comprar na sua loja), 
‘Brinde’ (objeto geralmente de 
pequeno valor no qual aparece 
estampado o nome da empresa 
ou a marca do produto que 
está oferecendo), ‘Casadas’ (na 
compra de um determinado 
artigo, você oferece outro como 
brinde ao cliente), ‘Descontos 
reais’ (redução de preços), 
‘Demonstrações’ (é através 
delas que o consumidor tem seu 
melhor contato com o produto), 
‘Entrega grátis’ (ofereça ao 
cliente a entrega gratuita), 
‘Grátis’ (palavra mágica; 
ofereça algo grátis somente se 
o cliente tiver a certeza de que 
realmente está ganhando algo, 
que não está pagando do outro 
lado) ‘Leve 3, Pague 2’ (venda 
3 pelo preço de 2), ‘Oferta 
do Dia’ (escolha um produto 
ou um artigo e coloque-o em 
oferta em determinado dia). 
‘Orçamento grátis’ (serviço que 
ajuda muito na conquista de 
clientes), ‘Prêmios’ (vantagens 
ou presentes concedidos ao 
consumidor, mas atenção: esse 
tipo de promoção pode requerer 
autorização especial de órgão 
do governo federal’, ‘Roleta da 
Sorte’ (na hora de pagar o cliente 
gira uma roleta para tentar a 
sorte e ganhar uma vantagem 
adicional), ‘Vale-brinde’ 
(pequena peça colocada junto 
ou na própria embalagem de um 
produto), ‘Velho x Novo’ (ofereça 
um desconto ou outra vantagem 
aos clientes que trouxerem o 
produto antigo e levarem o 
novo), ‘Volume’ (estabeleça um 
determinado valor e ofereça 
brindes ou vantagens nas 
compras acima deste valor).

Data alterada
O interesse de empresas de 
Umuarama e região que não 
poderiam participar na data 
originalmente divulgada para 
o treinamento Propulsor 
Empresarial levou os 
organizadores a alterarem o 
cronograma. A imersão será 
ministrada por Maicon Roberto 
e Fabiano Zanzin nos dias 15 e 
16 de abril, no hotel Caiuá. O 
evento apresentará ferramentas 
poderosas, concebidas para que 
os empreendedores alcancem 
diferenciais. A Aciu é parceira da 

Mês do Consumidor
O Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, vem 

ganhando força nos últimos anos e tornou-se uma grande data no 
primeiro semestre para o varejo. É um momento que desperta cada 

vez mais o interesse do público, indo além de um mero dia de ofertas 
e se tornando a segunda maior data de vendas do ano, perdendo 

apenas para a Black Friday.

iniciativa. Inscrições - https://
propulsorempresarial.com.br/.

Currículos
A Agência do Trabalhador 
informa que, por conta da 
grande quantidade de vagas 
disponíveis, está recebendo 
currículos sem a necessidade 
de agendamento – basta 
entregá-los à recepção, em 
qualquer horário durante o 
expediente. A orientação é 
que os currículos contenham 
informações atualizadas sobre 
as experiências do candidato, 
bem como números de 
telefone pessoal e de contatos, 
CPF ou número do PIS. Há 
diversas vagas para auxiliar 
administrativo, cozinheiro (a) 
e auxiliar de cozinha, pedreiro, 
zelador (a), vendedor e vigilante, 
entre outras profissões. Mais 
informações pelo fone (44) 
3621-1100.

Prodeu
O presidente Orlando Luiz Santos 
tem mantido contato assíduo 
com o novo secretário municipal 
de Indústria e Comércio, Junior 
Ceranto, e uma boa notícia 
é a intenção de aprimorar o 
Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Umuarama 
(Prodeu). Criado em 1999, 
o programa é reestruturado 
sempre que necessário, e 
uma demanda suscitada pela 
Aciu é a inclusão de empresas 
prestadoras de serviços entre 
as potencialmente beneficiárias, 
sugestão vista com bons olhos 
pelo Executivo.

Endividados
O volume de consumidores com 
pagamentos em atraso foi de 
26,3% em janeiro no estado, 
contra os 25,7% registrados 
em dezembro, segundo 
levantamento da Fecomércio. 
Já os que afirmaram não ter 
condições de quitar seus débitos 
em janeiro corresponderam a 
11,9% em janeiro, ante os 10,6% 
do final de 2020. Essa dificuldade 
no pagamento das contas é 
motivada principalmente pelo 
fim do auxílio emergencial 
pago pelo governo federal e 
pelo excesso de gastos das 
famílias no fim ano.

“Lembre-se: ninguém pode fazer 
você se sentir inferior sem o 
seu consentimento” – Eleanor 
Roosevelt, ex-primeira dama dos 
Estados Unidos

Excelente Semana!

A Aciu é a Casa do 
Empreendedor

Educadores são  
orientados pelo COE  
para a volta às aulas

O Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19 
(COE Municipal) realizou reu-
nião ordinária ontem (quinta-
-feira, 25), no anfiteatro da 
Prefeitura, para apresentar o 
boletim epidemiológico sema-
nal sobre a evolução da pande-
mia, orientar sobre protocolo 
de biossegurança que será 
utilizado pelas escolas munici-
pais para a volta às aulas pre-
senciais – alternadas com con-
teúdos online e cadernos com 
atividades de casa para os 
alunos – e orientar professo-
res e diretores de instituições 
de ensino sobre o sistema de 
informações que vai acompa-
nhar a rotina das escolas.

Conforme a secretária 
municipal de Saúde, Cecília 
Cividini, o problema maior no 
momento é a falta de leitos 
de UTI para atender pacientes 
contaminados pelo corona-
vírus com quadro de saúde 
agravado. “Nossas UTIs estão 
no limite em toda a macrorre-
gião Noroeste, uma realidade 
que vem se agravando desde 
dezembro, e junto com secre-
tários de todo o Estado esta-
mos solicitando ao governo do 
Estado o credenciamento de 
mais leitos”, disse.

O boletim mostrou que 
a maioria dos novos casos 
tem surgindo entre pessoas 
de 30 a 39 anos, depois de 
20 a 29 e de 40 a 49, já os 
óbitos – que já somam 88 em 
Umuarama – prevalecem entre 
pacientes acima de 70 anos. 

Biossegurança
Conforme o protocolo de biossegurança, as escolas terão comissões 

individuais, compostas por professores, servidores e pais de alunos. 
“Vamos manter a segurança dentro do estabelecimento e precisamos 
do envolvimento das famílias fora da escola. As aulas presenciais estão 

condicionadas ao cumprimento de todos os protocolos e medidas 
pré-definidos, para garantir segurança a trabalhadores e estudantes e 
possíveis casos suspeitos que possam surgir serão tratados com todo 
o critério para que não haja maiores riscos”, comentou a secretária 

de Educação, Mauriza de Lima Menegasso, após a reunião, que teve 
a presença de representantes da 12ª Regional de Saúde, hospitais, da 
diretoria da Vigilância em Saúde, Maristela de Azevedo Ribeiro, e de 
entidades representativas dos professores e servidores municipais.

Costura industrial nas
Carretas do Conhecimento

Estão abertas as pré-ins-
crições para os cursos das 
Carretas do Conhecimento, 
projeto realizado em parceria 
entre o governo estadual, por 
meio da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, a Funda-
ção Volkswagen e o Senai-PR, 
com apoio das Agências do 
Trabalhador. Umuarama foi 
contemplada com curso de 
corte e costura industrial e a 
possibilidade de abrir até três 
turmas de 20 alunos cada, 
totalizando 60 participantes.

O curso foi adaptado devido 
à pandemia do coronavírus. 

Ainda não foi definida a data 
de início das aulas, que 
devem acontecer ainda no 
primeiro semestre. Com a 
pandemia, as aulas serão 
75% de maneira on-line, por 
Ensino a Distância (EAD), e 
os outros 25% de forma 
presencial. Antes das aulas 
presenciais serão realizados 
testes rápidos da Covid-19, 
bem como medição de tem-
peratura e o cumprimento 
das medidas sanitárias.

Para participar é necessário 
ter 18 anos completos ou mais, 
declarar escolaridade mínima 

(ensino fundamental), conheci-
mentos de informática básica, 
e possuir smartphone; 20% das 
vagas são destinadas a mulhe-
res e 10% para idosos. O profes-
sor realizará aula online direto 
da Carreta do Conhecimento e 
cada aluno acompanhará a aula 
de sua casa, utilizando chip 4G 
fornecido pelo Senai. Além da 
parte teórica, o professor 
demonstrará a utilização 
dos equipamentos de forma 
online (atendimento presen-
cial conectado), enquanto a 
parte prática será ministrada 
no laboratório do Senai.

“Os picos de casos continuam 
acontecendo após momentos 
de aglomeração, feriados e 
viagens. A falta de leitos é 
problema até para pacientes 
com outras doenças. A vacina 
traz boas perspectivas, mas 
ainda não chegou para todos, 
portanto é preciso insistir nas 
medidas preventivas, no dis-
tanciamento, no isolamento 
voluntário, uso de máscaras e 
medidas de higiene”, reforçou 
o infectologista Ricardo Perci, 
da Secretaria de Saúde.

A enfermeira Edinalva de 

Almeida Mota Rosa, da Vigi-
lância em Saúde do Trabalha-
dor, disse que está em contato 
com as escolas, orientando e 
informando sobre procedimen-
tos, sanitização e cuidados 
com os trabalhadores. Falou 
sobre portaria do Ministério 
do Trabalho, classificação de 
risco, disse que há funcioná-
rios treinados para atender 
dúvidas e que casos suspei-
tos ou positivos em estabele-
cimentos de ensino serão tra-
tados com encaminhamento e 
conduta médica.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

FUNCIONÁRIOS das escolas são orientando pela Vigilância em Saúde sobre procedimentos, 
sanitização e cuidados com os trabalhadores
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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

Atenta às necessidades e incentivando 
a constante qualificação profissional, 
a Universidade Paranaense - Unipar 
está oferecendo mais de cem cursos 
pós-graduação, distribuídos em todas as 
áreas do conhecimento. Em Umuarama, 
estão abertas as inscrições para a 
especialização em Fisiologia do Exercício 
e Reabilitação Cardiovascular que é 
voltada a profissionais do ramo da saúde. 

Destinado, principalmente a graduados 
em Educação Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Medicina e áreas afins, o 
curso tem carga horária de 360 horas e 
conta com quinze disciplinas que serão 
ministradas por um especializado corpo 
docente, formado, especialmente, por 
doutores e mestres.

 A especialização busca aprimorar 
a formação de profissionais da 
saúde em relação à prescrição de 
exercício físico para prevenção, 
tratamento e reabilitação de 
doenças cardiovasculares, discutindo 
informações como adaptações 

fisiológicas decorrentes do exercício, 
avaliações físicas, aspectos nutricionais, 
farmacológicos, psicológicos, 
fisiopatologia.

As inscrições devem ser feitas pelo site 
https://pos.unipar.br/especializacao/
fisiologia-do-exercicio-e-reabilitacao-
cardiovascular2020/umuarama até o dia 
31 de março.

 
Programa de descontos

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

Egressos da Unipar, que concluíram 
a graduação em 2020, possuem 30% 
de desconto; para os formados, em 
anos anteriores, o desconto é de 25%; 
ex-alunos dos cursos de especialização 
têm desconto de 30%. Lembrando que 
o valor vale para pagamentos efetuados 
até o vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 alunos. 

A matriz curricular chama atenção dos profissionais, 
pois foi elaborada para atender todas as exigências do 
MEC

Destinada a profissionais da saúde, estão 
abertas as inscrições para a especialização 
em Fisiologia do Exercício e Reabilitação 
Cardiovascular

Acusado de atentado contra
jovem ferido vai a julgamento

Elias Santana, conhecido 
pela alcunha de ‘Da Seda’, 
vai a julgamento popular 
por um atentado contra Gui-
lherme Remor. O crime acon-
teceu no final da tarde de um 
sábado, no ano de 2015. A 
vítima foi alvejada com dispa-
ros de arma de fogo e sobre-
viveu para contar a história.

Segundo consta na denúncia 
feita à Justiça pelo Ministério 
Público, por volta das 14h de 29 
de agosto de 2015, Santana foi 
até um bar situado na Estação 
Rodoviária, onde adquiriu uma 
arma de fogo (revólver de calibre 
38), municiado com cinco cartu-
chos. A arma era irregular e, o 
acusado não possuía nenhum 
tipo de documentação que o 
liberasse a portá-la.

Naquele mesmo sábado, 
por volta das 17h30, Gui-
lherme Remos estava acompa-
nhado de dois amigos sentado 
ao meio fio da rua Francisco 
Buosi, no Alto da Paraná, 
quando Santana se aproximou 
conduzindo um veículo GM/
Kadett de cor escura.

O réu parou o carro, quando 
um dos companheiros de 
Remor foi até ele. Alguns 
segundos depois Santana saiu 
do Kadett e deflagrou dois dis-
paros para o alto e seguiu em 
direção à Remor.

Motociclista fica ferido em
violenta colisão na PR-323

Mais uma grave colisão 
aconteceu no trecho urbano 
da PR-323, em Umuarama. O 
acidente envolveu uma Honda 
Biz e uma carreta bitrem car-
regada com óleo vegetal. A 
batida ocorreu por volta das 
12h de ontem (quinta-feira, 
25) nas imediações do Mul-
tiAtacado do Planalto. Os dois 
veículos são de Umuarama.

O condutor da carreta 
seguia sentido viaduto ao 
Posto Gauchão, quando che-
gou em frente ao MultiAtacado, 
entrou no trecho do retorno. 
Seguiu até a pista contrária e 
faria o semicírculo até retornar 
à pista de rolamento rápida, 
mas enquanto circulava, a 
motoneta Honda Biz colidiu 
contra o rodado do lado direito.

A motoneta ficou parcial-
mente embaixo das rodas da 
carreta. O piloto (que não foi 

identificado) ficou ferido. Ele 
teve escoriações variadas e 
apresentava sangramento 
na cabeça. No entanto, de 
acordo com populares, a 
vítima estava consciente.

O motociclista foi socor-
rido pela equipe do Samu e 
encaminhado ao hospital.

A pista da rodovia sentido 
Posto Gauchão ao viaduto de 
acesso a Umuarama ficou 
interditada por algumas horas. 
Patrulheiros rodoviários do 
Posto de Cruzeiro do Oeste 
estiveram no local e fizeram 
um levantamento do acidente. 
(Colaboração – OBemdito)

A motocicleta ficou parcialmente sob as rodas da carreta. Piloto sofreu ferimentos

OBEMDITO

A vítima, por sua vez, não 
conseguia se locomover com 
agilidade, pois ainda possuía 
ferimentos decorrentes de outra 
tentativa de homicídio anterior, 
quando também foi ferido por 
disparos de arma de fogo.

Santana se aproximou de 
Remor e atirou várias vezes 
contra o rapaz, atingido sua 
região abdominal, intestinos 
e bexiga.

O homicídio só não se con-
sumou, pois o socorro che-
gou rápido, através de uma 
equipe do Samu, que encami-
nhou Remor ao hospital.

SOBREVIVENTE
O casal Alan Henrique Cor-

rea e Patrícia Barbosa Ribeiro 
foi condenado, em 2016, 
a dez anos e dez meses de 
reclusão pela tentativa de 
homicídio contra Guilherme 
Remor. O atentado também 
ocorreu em agosto de 2015. 
Remor afirmou em depoimento 
ao Juiz Adriano Cezar Moreira 
ter tentado agredir Alan em 
outra ocasião, o que teria moti-
vado a tentativa de homicídio 
a tiros (a arma não foi locali-
zada). Além de Alan e Patrícia, 
outras duas pessoas teriam 
participado.

Alan e Patrícia foram pre-
sos em outubro de 2015, na 

residência do pai de Patrícia, 
em Perobal. Posteriormente, 
a polícia efetuou a prisão de 
Antonio Marcos Rodrigues 
dos Santos, que teria sido o 
motorista do casal.

A sentença foi contestada 
pela defesa do casal, que 
pleiteou pela mudança do 
regime da pena, de fechado 
para o semiaberto. O moto-
rista, Antonio Marcos Rodri-
gues, foi absolvido e liber-
tado depois de permanecer 
cerca de sete meses reco-
lhido aguardando julgamento.

REMOR ficou frente à frente com acusados em 2016 depois de sofrer um atentado e hoje, em novo julgamento, o acusado é outro

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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

LEILÃO DE GADOS NELORE E RED ANGUS

TOURO, Nelore, preto, idade aprox. 

24 meses, p/ cruzamento. 

Inicial: R$ 5.600,00  

danieloliveiraleiloes.com.br
(44) 99874-0545

03 TOUROS, Nelore, idade aprox.  

20 meses. Inicial: R$ 9.600,00  

41 BEZERROS, Brahman, idade aprox. 

11 meses. Inicial: R$ 49.200,00  

06 BEZERROS, Red Angus, idade aprox. 

14 meses. Inicial: R$ 11.040,00  

04 BEZERRAS, Red Angus, idade aprox. 

14 meses. Inicial: R$ 4.800,00  

156 BEZERROS, Nelore, idade aprox.  

12 meses. Inicial: R$ 249.600,00  

175 GARROTES, Nelore, idade aprox. 

17 a 20 meses. Inicial: R$ 420.000,00  

03 BEZERRAS, Charolês, idade aprox. 

12 meses. Inicial: R$ 4.320,00  

JUSTIÇA FEDERAL DE 
UMUARAMA/PR - DIAS: 02 E 16/03

Medidas de combate à Covid-19
são unificadas em novo decreto

Decreto editado pelo Exe-
cutivo ontem (25), dispõe 
sobre as medidas de enfren-
tamento à pandemia de coro-
navírus a serem observadas 
em Umuarama e substitui 
decretos anteriores, reunindo 
num único documento as 
recomendações e determina-
ções – com exceção do que 
autoriza a volta às aulas e do 
que elenca medidas preventi-
vas na administração pública.

O decreto 062/2021 vale 
a partir de hoje (26), mantém 
a situação de emergência em 
saúde pública do município, 
efetivada em 20 de março e 
reforça procedimentos para o 
controle, prevenção, diminui-
ção e combate da contami-
nação humana pela doença, 
sem prejuízo dos procedimen-
tos restritivos preconizados 
pelos órgãos estaduais e 
federais de saúde.

Permanece a proibição de 
livre circulação noturna das 
24h às 5h do dia seguinte, 
durante a semana. O horário 
de funcionamento para mer-
cados, mercearias, açougues, 
peixarias e outros do gênero, 
restaurantes, pizzarias, lan-
chonetes, carrinhos de lan-
che, pastelarias e padarias, 
docerias, cafeterias, sorvete-
rias, comércios de assados e 
outros será das 8h às 23h em 
qualquer dia da semana.

Os bares podem fun-
cionar das 6h às 23h, de 
segunda-feira a sábado; con-
veniências, das 8h às 23h 
em qualquer dia da semana, 

bem como os pesqueiros; 
padarias, das 6h às 23h em 
qualquer dia da semana e 
lotéricas, das 7h às 23h.

Postos de combustíveis, 
comércio de água e gás, far-
mácias, prestadores de ser-
viço de reparo em veículos 
de transporte ou em apare-
lhos que sirvam à subsistên-
cia das pessoas e animais, 
bem como prestadores de 
serviço de saúde humana e 
animal poderão desempe-
nhar suas funções 24h por 
dia. Para demais segmen-
tos de setores industriais, 
comerciais e prestadores 
de serviço valem as regras 
do Decreto 201, alterado 
pelo Decreto 30/2021.

PROIBIÇÕES
Continuam proibidos a aglo-

meração de pessoas e o con-
sumo de bebida alcoólica nas 
ruas, passeios, bosques, pra-
ças, quadras, piscinas, giná-
sios e locais públicos; evento 
presencial cultural, social e 
festivo em residências, que 
gere aglomeração (mais de 
10 participantes); religioso e 
recreativo, reunião de traba-
lho presencial que gere aglo-
meração; qualquer aglome-
ração de pessoas, inclusive 

em razão do desenvolvimento 
de atividade do setor privado, 
cabendo ao responsável ado-
tar medidas para a dispersão 
dos indivíduos no interior ou 
nas imediações do estabele-
cimento; e aglomeração nos 
playgrounds, quadras, pisci-
nas, salões de festas e outros 
locais voltados ao lazer, à prá-
tica de esportes, à cultura, à 
recreação, das áreas comuns 
dos condomínios.

Estão permitidos treina-
mentos e jogos de futebol, 

futevôlei, vôlei, basquete e 
outros jogos esportivos, ama-
dores, em campos ou qua-
dras privadas e públicas, em 
academias ou não, incluídas 
as de condomínios, desde que 
observadas as medidas de 
enfrentamento ao Covid-19, 
segundo critérios estabelecidos 
no decreto. O descumprimento 
implicará multa de R$ 500,00 
a cada jogo em que houver a 
infração, ao seu responsável 
e cumulativamente ao partici-
pante ofensor da regra.
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Palavras cruzadas

A dica é falar menos, ouvir mais e só acre-
ditar no que puder confirmar. No amor, 
evite comentar a sua vida amorosa com 
terceiros, ainda mais  se viver uma paixão 
secreta ou proibida.

É importante ter cuidado para não se desen-
tender com chefes ou demonstrar uma pos-
tura impaciente e autoritária. Pode pintar 
uma boa chance de faturar uma grana extra. 
Charme em alta.

Fuja de ambientes agitados e barulhentos. 
Procure somar forças com os colegas para 
atingir as metas e os objetivos em comum. 
Pode sentir atração por uma pessoa de outra 
cidade ou alguém já comprometido. 

Cautela com gastos porque pode ter des-
pesas inesperadas ou perder dinheiro em 
jogos e investimentos malsucedidos. 
Boas notícias sobre um assunto de Jus-
tiça. Na vida a dois, muito diálogo e a 
compreensão.

Dia positivo para mudar algumas coisas e 
resolver desafios. Fique de olho nas opor-
tunidades de lucrar. No amor vai ser fácil 
envolver quem deseja na conquista e no 
romance. 

É bom ter cuidado com o que vai dizer e 
pegar leve com a franqueza para não criar 
uma saia justa no emprego. Se você está de 
olho em alguém, será mais fácil se armar de 
coragem e declarar o seu amor. 

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 26 de fevereiro são individualistas, calmos, sérios, mas 
possuem personalidade mais agressiva na vida profissional. Eles possuem 
uma grande capacidade de provocar os outros emocionalmente porque estão 
sintonizados com a sensibilidade deles. São capazes criticar os erros de 
pessoas e de instituições de forma racional, direta e clara.

Horóscopo nascido em 26 de fevereiro

Mostrar iniciativa no emprego ok, mas 
tenha cuidado para não passar por cima de 
ninguém. É importante dialogar, negociar 
e ceder. Pode pintar um clima de paquera 
e romance com algum conhecido.

A ordem do dia é: “Amigos, amigos - 
negócios à parte”. Pode pintar um curso 
rápido e gratuito na internet. Também 
pode fazer contato com alguém que está 
longe. Ciúme de amigo (a) pode indicar 
paixão: observe!

Você pode se desentender com parentes por 
causa de uma decisão precipitada ou causar 
uma discussão por dizer o que pensa sem 
medir as palavras. Há grande chance de ini-
ciar um namoro.

Vai ter que cuidar melhor do seu dinheiro. 
Precisa ter mais atenção com a saúde: res-
peite seus limites. As paqueras vão fluir bem, 
mas você deve ter cuidado para não assustar 
o pretendente com tantas exigências.

Terá um desejo maior de se isolar. Observe 
os sinais do seu corpo. A saúde merece 
atenção e cuide também da autoestima. 
Pode se envolver com alguém do trabalho 
e vai querer manter a relação em segredo. 

Você pode ter algum aborrecimento ou 
imprevisto num assunto relacionado 
à Justiça ou viagem. Tente adiar uma 
decisão ou um assunto polêmico para 
outro dia. Pode começar a sentir paixão 
por colega. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TAC
CROMOSSOMO

IPMERIN
BARITONOS
ORROSLE

ESTUPRADOR
ISUSEV
NORMANDIA
DAIÃUD

VIBRATORIO
EGAMFALAR

EAIRARI
NONALLS

CARTILAGEM
SOAAMADO

O 21 é 
afetado na
síndrome
de Down

Guarani e
xavante
(Geog.)

"Máximo",
em MDC
(Mat.)

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Emprestar
(dinheiro)
com juros

Veste 
rasgada do
mendigo

Letra-
símbolo

do Partido
Verde

O tipo de
zumbido

no ouvido
(Med.)

Consoante
de ligação

em "ca-
feteira"

Sufixo de
"nitrila"
(Quím.)

(?)-stop:
o voo sem

escalas
(inglês)

(?)
Zeppelin,
banda de
"Kashmir"

Tecido
resistente
e flexível
da orelha

(?) Gore,
Nobel da
Paz em
2007

Laís
Souza,

ex-ginasta

Faz pro-
duzir um
barulho

Jorge (?), 
escritor de
"Capitães
de Areia"

"Interno",
em PIB

Região da
França on-
de ocorreu
a invasão
aliada na
2ª Guerra

Meridional
(abrev.)

"Endereço"
de micros

O timbre
de voz de

Paulo
Szot (pl.)

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

Sucesso de Cartola
nos anos 1970

Subdivisão da loja 
de departamentos

Refrescar-
se (bras.)
Ouro, em
espanhol

Opera
Mamífero
de tromba

curta

Agir 
como o 

aparteante
Fina

Grito de
surpresa

Bário
(símbolo)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

Filosofia política de
Margaret Thatcher

Parte interna 
e macia do pão

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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S P G I
G E O P O L I T I C A

C U L T I V O E A R
A A R A R N S O
R A N O I A T E

I N D I C E B O V E S P A

A L A O S E T P
P H A L A G A E

T R A N C A A R A L
O R O D A D A Ã
V A M A O R O
S I L V O C R I A

C O M A D R E C O L A
R A A M I G O P
I MA D F E N D A

C A R T A D A T E R R A

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.

Rituais para recuperar a saúde e se livrar de doenças
Quando estamos doentes a ten-

dência a ter pensamentos negati-
vos e emitir energias pesadas, que 
atraem ainda mais dores e proble-
mas ao nosso corpo. Que tal fazer 
uma simpatia para suavizar os 
pensamentos e recuperar saúde 
através da fé e do merecimento? 

Para restabelecer saúde perdida 
Pode ser feita para alguém ou 

para si mesmo, pois é um pedido 
de recuperação rápida.

Em um papel em branco escreva 
o nome da pessoa que está doente 
sete vezes seguidas. Coloque o 
papel dentro de um copo de vidro 
novo. Despeje açúcar dentro do 
copo até a metade. Em seguida, 
acrescente 11 colheres de azeite 
e 11 colheres de água. Coloque 
uma vela de sete dias branca por 
cima de tudo e acenda. Ofereça a 
simpatia ao seu anjo da guarda e 
faça uma oração (espontânea ou 
uma de sua preferência) pedindo 

a ele a restauração da saúde. Ao 
fim dos sete dias, quando a vela 
terminar de queimar, pegue tudo, 
coloque dentro de um pano branco 
e enterre aos pés de uma árvore 
sem espinhos. 

Para ter saúde o ano todo
Pegue um vaso de vidro ou 

branco, novo. Coloque pétalas de 
três rosas brancas, seis moedas 
de qualquer valor e cebolinha. Colo-
que água no vaso o suficiente para 

cobrir todos os itens da simpatia 
e deixe-o reservado durante uma 
semana. Após esse período, retire 
toda a água do vaso, retire as péta-
las de flor e também a cebolinha, 
deixando apenas as moedas 
e coloque uma nova água. Ela 
poderá ser feita a cada primeira 
sexta feira do mês para atrair 
saúde, paz, dinheiro e harmo-
nia. Ela também é poderosa 
para afastar o mal, especial -
mente enfermidades.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
CO

R
AG

EM
Quanta injustiça e quanta 
maldade não fazemos por 

hábito!
(Terêncio)

CADERNOS & CIA
Doe material escolar na campanha do Sesc e Câmara da Mulher neste sábado e domingo das 9h às 12h 
no Sesc. É drive thru e nem precisa descer do carro. Participe! 

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  
leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversá-
rio. Nesta sexta (26)  vivas para 

Renê de Almeida Russi, Maria 
Aparecida Santos, e Maria Apa-
recida da Silva.  No sábado (27) 
vivas para Francielle Bitencourt 
e Itacir Chiapetti. No domin-
go  (28) vivas para Gilberto 

Leal Valias Pasquinelli, Marcia 
Brum, João Carlos Luz Moreira, 
Poliane Andrade Silverio Hof-
fmann, Marcos Marques Xavier, 

Leidy Micheliny Castilhos , Guido 
Riccitteli e Aparecida Penachini 
Alexandrino. Na segunda (1º) 

parabéns para Sandra Gambarim. 
Da coluna: felicidades!

DIA DA MULHER
O dia 8 de Março deste ano, cai 

numa segunda-feira, e é uma data 
a ser muito festejada pelas em-
presas e entidades. Flores, men-
sagens e eventos selam a impor-

tância do dia comemorado no país 
inteiro. Agenda à postos! 

BIS
Aniversário em dose dupla na casa do arquiteto 

Edson Brum e Márcia Brum nesta semana. Ele 
comemorou no sábado passado (20)  e ela come-

mora no domingo (28). Vivas! 

THIAGO CASONI

ZOOM
KARINA BALAN ganha o zoom da 
coluna na lente especialíssima de 
Luci Lemes - a espera do baby! 

 LUCI LEMES
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