
Edição 2697 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,18/2/2021

Afsu terá time feminino para
a Série Prata do Paranaense

EQUIPE JÁ TEM SUPERVISORA E PATROCINADORES GARANTIDOS

Pela primeira vez na história, Umuarama terá um time profissional de futsal feminino. O anúncio formal será feito hoje 
pelas redes sociais da Afsu. Em abril, o time inicia disputas dentro da Chave Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. As 
negociações surgiram no ano passado e a Afsu Feminino já começou a montar o elenco. l 10

O PSB pediu ao 
STF a suspensão 
de decretos que 
flexibilizam o uso 
e a compra de 
armas de fogo no 
País, assinados 
pelo presidente Jair 
Bolsonaro no fim da 
semana passada.

Suspensão

l 3

ALEX MIRANDA

Proposta da
Educação como

atividade essencial
avança na Alep

l 4

Prefeitos cobram 
vacinação em 

massa em vez de
decretos das armas

l 5

Imunização

Umuarama já
recebeu mais

de 5.400 doses
da vacina 

l 6

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMUEstradas rurais
A prefeitura está readequando trechos da Estrada 

Amarela, entre as PRs 489 e 323, para receber 
cascalhamento com resíduos de construção civil 

processados na usina de britagem da Diretoria de Meio 
Ambiente. Se o tempo ajudar, a previsão é de que em 

15 dias o trabalho de adequação esteja completo.
l 6
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Enciumada, 
mulher invade 

e depreda a casa
do ex-marido 
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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

17/1 a 17/2 0,5000 0,1159 0,0000
18/1 a 18/2 0,5000 0,1159 0,0000
19/1 a 19/2 0,5000 0,1159 0,0000
20/1 a 20/2 0,5000 0,1159 0,0000
21/1 a 21/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,04% 29,59 
Vale ON +2,62% 96,35 
ItauUnibanco PN +1,26% 28,11 
Bradesco PN -0,08% 25,18 
Usiminas PNA +5,78% 15,01 
Marfrig ON +4,18% 15,22

IBOVESPA: +0,78% 120.355 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,4140 5,4150 -1,1%

PTAX  (BC) +0,6% 5,4132 5,4138 -1,1%

PARALELO +0,7% 5,1700 5,6700 -1,4%

TURISMO +0,7% 5,1700 5,6500 -1,4%

EURO -0,1% 6,5139 6,5152 -2,1%

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 17/02

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

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.383,75 -1,00 -2,3%
FARELO mar/21 431,70 3,30 -6,8%
MILHO mar/21 553,00 0,75 4,0%
TRIGO mar/21 644,00 -13,50 -4,7%

SOJA 152,61 -0,7% -2,8% 152,00
MILHO 72,50 0,0% -3,3% 72,00
TRIGO 76,77 0,2% 6,4% 76,00
BOI GORDO 284,35 -0,9% 5,5% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/02 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 17/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -0,6% -1,2%
SOJA Paranaguá 165,00 0,0% -2,9%
MILHO Cascavel 77,00 0,0% -6,1%

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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STF unânime mantém prisão
inafiançável de Daniel Silveira

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem (quarta-fei-
ra, 17), por unanimidade, manter 
a decisão do ministro Alexandre 
de Moraes que determinou a 
prisão em flagrante e por crime 
inafiançável do deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ). A prisão 
foi determinada na noite da ter-
ça-feira (16), depois que Silveira, 
investigado por participação em 
atos antidemocráticos, divulgou 
um vídeo com discurso de ódio 
atacando ministros do Supremo 
e no qual faz apologia do AI-5, 
instrumento de repressão mais 
duro da ditadura militar.

Mesmo em flagrante e por 
crime inafiançável, a prisão de 
um deputado federal precisa 
passar pelo crivo da Câmara. O 
presidente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), já foi notificado.

A assessoria do deputado 
afirma ser “evidente o teor políti-
co da prisão” da prisão e que os 
fatos que a embasaram “sequer 
configuram crime, uma vez que 
acobertados pela inviolabilidade 
de palavras, opiniões e votos que 
a Constituição garante aos deputa-
dos federais e senadores”.

Silveira foi detido no fim da 
noite de terça, em Petrópolis, na 
Região Serrana do Rio, e passou 
a madrugada preso na sede da 
Polícia Federal no rio de Janeiro, 
na Zona Portuária da cidade.

Na decisão, Moraes afirma 
que houve reiteração de conduta 
“visando lesar ou expor a perigo 
de lesão a independência dos 
Poderes instituídos e ao Estado 
Democrático de Direito”.

Ainda segundo Moraes, as 

condutas de Daniel Silveira, além 
de representarem “crimes contra 
a honra do Poder Judiciário e dos 
ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral”, são previstas como crimes 
na Lei de Segurança Nacional.

VOTO DO RELATOR
Ao apresentar seu voto na ses-

são, Alexandre de Moraes afirmou 
que as declarações do deputado 
federal Daniel Silveira (PSL-RJ) não 
estão protegidas por imunidade 
constitucional e que suas condu-
tas “criminosas” configuraram fla-
grante, autorizando a prisão.

“As manifestações de Da-
niel Silveira revelam-se gravís-
simas, não somente do ponto 
de vista pessoal, mas principal-
mente do ponto de vista institu-
cional e do estado democrático 
de direito”, afirmou o ministro.

Segundo Moraes, as afir-
mações do deputado não es-
tão protegidas pela imunidade 
parlamentar.

“Atentar contra as institui-
ções, contra o STF, contra o 
Poder Judiciário, contra a demo-

cracia, contra o estado de direito 
não configura exercício da função 
parlamentar a invocar a imunida-
de constitucional”, afirmou.

Ainda de acordo com o mi-
nistro, a ação do deputado não 
visou apenas a ofender o Su-
premo, mas também a impedir 
o trabalho livre da Justiça.

“Essas manifestações não 
atingiram somente a honorabi-
lidade, mas principalmente se 
revestiram suas declarações 
de claro intuito visando impedir 
o exercício livre da judicatura, o 
exercício independente do Judici-
ário e a própria manifestação do 
estado de direito”, disse.

Moraes também disse que 
Silveira incitou violência contra 
os ministros do Corte e visaram 
“corroer o regime democrático.”

“Suas manifestações, sua inci-
tação à violência, não se dirigiram 
somente a diversos ministros da 
Corte, chamados pelos mais ab-
surdos nomes. Dirigiram-se dire-
tamente a corroer as estruturas 
do regime democrático, a correr a 
estrutura do estado de direito”.

DEPUTADO disse que ser preso em flagrante após pedido do ministro do STF Alexandre de 
Moraes é, para ele, motivo de orgulho

DIVULGAÇÃO
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PSB quer suspender os
decretos que flexibilizam
a compra de armamento

O PSB pediu ontem (quar-
ta-feira, 17) ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a sus-
pensão de quatro decretos 
que flexibilizam o uso e a 
compra de armas de fogo no 
país, assinados pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, no fim 
da semana passada.

As normas preveem, por 
exemplo, o aumento do nú-
mero de armas de fogo que 
o cidadão comum pode adqui-
rir, e que colecionadores, ati-
radores e caçadores (CACs) 
podem comprovar aptidão 
psicológica por meio de laudo 
fornecido por psicólogo com 
registro no conselho da profis-
são – sem a necessidade de 
cadastro do profissional na 
Polícia Federal.

As novas regras geraram 
reações contraditórias tanto 
de entidades da sociedade 
civil quanto de parlamentares.

A flexibilização foi uma 
das principais promessas 
de campanha do presidente 
e uma das principais causas 
defendidas por ele nestes 
dois anos de mandato.

O PEDIDO DO PSB
De acordo com o partido, 

os decretos “vulneram grave-
mente os direitos fundamen-
tais”, entre eles o direito à 
vida, à segurança pública e à 
dignidade da pessoa humana.

“Os Decretos permitem 
verdadeiros arsenais pela 

Algumas mudanças
com os novos decretos

Um dos decretos aumenta de quatro para seis o número de 
armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir, desde que 

preencha os requisitos para obtenção do Certificado de Registro 
de Arma de Fogo. Esse limite sobe para oito no caso de policiais, 

agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais. 
O governo também permite expressamente o porte simultâneo de 
duas armas. Antes, a regra dizia que o porte deveria ser válido ape-
nas para a arma nele especificada, mas não mencionava a quantida-
de e também que, para terem armas, colecionadores, atiradores e 

caçadores (CACs) deveriam comprovar aptidão psicológica por meio 
de laudo fornecido por psicólogo cadastrado na Polícia Federal. A 

nova regra estabelece que basta o laudo ser assinado por psicólogo 
com registro no Conselho Regional de Psicologia.

população civil, levando-se 
em consideração o limite 
máximo de armas de uso 
permitido e restrito, bem 
como a quantidade de muni-
ção e acessórios oferecidos. 
Desse modo, a ausência de 
fiscalização rígida pelo Co-
mando do Exército e o incen-
tivo à aquisição da arma de 
fogo implicará no aumento 
da mortalidade do Brasil”, 
afirmou o partido na ação.

“Também é de se destacar 
a grave ameaça institucional 
com a liberalização a segmen-
tos específicos da sociedade 
do acesso e circulação de 
quantidades expressivas de 
armamento e munição, so-
bretudo diante das reiteradas 
manifestações proferidas pelo 
chefe do Executivo federal con-
clamando sua base de apoio à 
defesa armada de seus ideais 
políticos”, completou.

O advogado que represen-
ta o PSB, Rafael Carneiro, 
reforçou o argumento de que 
o aumento da quantidade 
de armas disponíveis para a 
população civil levará ao au-
mento de crimes violentos.

“As insistentes flexibiliza-
ções para o acesso e o porte 
de armas de fogo pela popula-
ção civil terão como consequ-
ência o aumento dos crimes 
violentos e da mortalidade no 
Brasil. Já se demonstrou que 
desde 2019, ano em que tais 
normas passaram a ser im-
plementadas, houve um la-
mentável crescimento do ín-
dice de mortes violentas no 
país. Essas medidas violam 
o direito à vida e as prerroga-
tivas do Parlamento, garanti-
dos pela Constituição Fede-
ral. Também significam uma 
inconstitucional privatização 
da segurança pública”.

AS normas preveem, por exemplo, o aumento do número de armas que o cidadão comum pode adquirir

ALEX MIRANDA

Abaixo assinado
A vereadora Ana Novaes (PSL) 
prepara documento ‘abaixo 
assinado’ com a destinação 
de coletar assinaturas de 
moradores de Umuarama, 
a pedido de uma mulher 
residente no bairro Ouro 
Branco. O documento ainda 
está sendo analisado por 
sua equipe jurídica, mas tem como a intenção final, ser 
transformado em ação civil pública. Consta no texto que 
“diante do reajuste dos valores cobrados do IPTU do ano de 
2020, para que seja revisto o índice aplicado na cobrança 
do imposto, e na taxa da Coleta de Lixo, visto que deveria 
ser aplicado de forma progressiva o reajuste, levando em 
consideração que foi feito a revisão das metragens das 
residências, através do georreferenciamento, do qual elevou 
o valor cobrado de forma exorbitante no carnê”.

Atitudes isoladas
O deputado federal paranaense Toninho Wandscheer 
(Pros), que já liderou a bancada do Pros e foi vice-líder 
do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, criticou o 
colega Daniel Silveira, preso por determinação do ministro 
do STF Alexandre de Moraes. “Temos um cidadão, que hoje 
é deputado, usando sua posição de parlamentar para fazer 
afirmações xingando ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF), expondo nossa Casa. Nenhum deputado pode tomar 
atitudes isoladas que comprometam a Câmara”, disse. 
Toninho acrescentou que votará para manter Silveira preso. 
“Eu votei no Arthur Lira por acreditar que teríamos paz na 
relação com outros Poderes”, acrescentou.

 Crimes enquadrados
A PGR denunciou Daniel Silveira ao STF, sob acusação de 
praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros 
da Corte, cometendo crimes enquadrados nos artigos 344 do 
Código Penal (por três vezes) e do artigo 23, inciso II (uma vez) 
e inciso IV (por duas vezes) da Lei nº 7.170/1983 – este último 
combinado com o artigo 18 da mesma lei. Na visão da PGR, 
Silveira tentava intimidar as investigações em curso contra ele 
no Supremo, como o inquérito dos atos antidemocráticos.

Revisão do IPTU
A vereadora ressalta que 
“A crise instalada pela 
pandemia, dificultou com 
que as famílias honrarem 
com seus compromissos 
financeiros, pois perderam 
poder aquisitivo, pela 
avalanche catastrófica 
na economia. Pessoas 
foram obrigadas a ficar 
em isolamento. Muitas 
empresas trabalham de 
forma restrita e estamos 
diante de um período de 
recessão com um alto 
índice de desempregados, 
e que este número pode 
crescer ainda mais. 
Solicito da promotoria, 
que seja ajuizado uma 
Ação Civil Pública contra 
a Prefeitura Municipal de 
Umuarama, (Secretária 
de Fazenda), para que 
seja feita uma revisão 
dos valores cobrados 
no IPTU”.

Amigo dos animais
O vereador João Paulo 
Rodrigues Maciel de Oliveira, 
“Sorrisal – Amigo do Povo”, 
cumpriu a promessa de 
repassar parte de seu salário 
de parlamentar para entidades 
de Umuarama. Tratando como 
devolução de salário, usa suas 
redes sociais para divulgar 
suas ações. “Estive terça-
feira, na SAAU para conhecer 
a estrutura e os trabalhos 
que são desenvolvidos pela 
entidade. Fui atendido pela 
presidente Ana Polaquini. A 
SAAU tem 1.200 animais, a 
demanda de trabalho é grande. 
Possui centro cirúrgico preparado 
para atender os animais que 
chegam, além de 4 veterinários, 
com plantão 24 horas. Cerca de 
50 castrações são pagas pela 
prefeitura, porém a demanda 
é muito maior e levarei 
uma grande doação, que é 
a outra parte do meu salário 
que será doado.

ALEX MIRANDA
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Educação como
atividade essencial
avança na Alep

O projeto de lei assinado 
pelo Executivo, que esta-
belece as atividades edu-
cacionais como essenciais 
no estado, avançou em 
segundo turno de votação 
ontem (quarta-feira, 17), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Foram 44 
votos favoráveis e seis con-
trários. Agora a proposição 
deve retornar nas sessões 
da próxima segunda-feira 
(22), sendo uma ordinária 
e outra extraordinária, para 
ser votada em terceira dis-
cussão e em redação final.

EMENDAS
A proposta avançou com 

duas emendas de plenário 
aprovadas na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
que se reuniu antes da ses-
são para apreciar as modi-
ficações ao texto original. A 
primeira emenda, do deputa-
do Do Carmo (PSL), estabe-
lece que para o exercício da 
atividade e serviços educa-
cionais, ficará garantido aos 
profissionais a priorização 
para o recebimento de vaci-
nas, conforme o plano esta-
dual de vacinação, destina-
das à imunização durante os 
períodos em que houver epi-
demias ou pandemias. Esta 
emenda avançou por unani-
midade na CCJ.

A segunda, do deputado 
Homero Marchese (PROS), 
altera o artigo 1º do texto 

Mães contra a covid nas escolas
O deputado estadual Sol-

dado Fruet (PROS) solicitou 
que o Governo do Paraná 
siga o exemplo da Prefeitura 
de São Paulo, que anunciou 
a contratação de 5 mil mães 
de alunos para atuarem no 
apoio à prevenção da co-
vid-19 nas escolas públicas 
do município. “Registro meu 
pedido para que o Estado 
do Paraná atue da mesma 
forma”, disse, ao ocupar a 
tribuna da Alep na sessão 
plenária da terça-feira (16).

“Teríamos a mão de obra 
extra necessária para garan-

Papel fundamental
De acordo com o Governo, o projeto tem como objetivo 

estabelecer as atividades educacionais como serviços de caráter 
essencial no âmbito das unidades de ensino das redes públicas 

e privada do Paraná. Ainda segundo o texto, as restrições ao 
direito de exercício dessas atividades, determinadas pelo Poder 

Público, deverão ser precedidas de decisão administrativa do 
chefe do Executivo, que indicará a extensão, os motivos, crité-
rios técnicos e científicos. O Executivo afirma que as atividades 

educacionais devem ser consideradas essenciais “por terem 
papel fundamental no desenvolvimento da cultura nacional e na 

constituição, manutenção e evolução da sociedade”.

tir a segurança das crianças, 
adolescentes, professores 
e demais servidores das 
escolas, ao mesmo tempo 
em que haveria uma geração 
de renda extra a milhares 
de mulheres que perderam 
seus empregos por causa 
da pandemia”, justificou, 
destacando que “essa ren-
da ajuda a girar a roda da 
economia, movimenta o co-
mércio, gera novos empre-
gos e mais impostos”.

FUNCIONAMENTO
A Prefeitura de São Pau-

lo pagará salário de R$ 
1.155 mensais, durante 
seis meses, para uma jor-
nada de 30 horas sema-
nais de trabalho. Serão 24 
horas de atividades nas 
frentes de trabalho e seis 
para cursos de qualificação 
profissional. Os pré-requisi-
tos para participar são: ter 
mais de 18 anos de idade, 
residir na cidade, estar de-
sempregada há mais de 
quatro meses, não receber 
benefícios e não ter renda 
familiar superior à metade 
do valor do salário mínimo.

original, que passará a ter a 
seguinte redação: “Conside-
ra de natureza essencial às 
atividades e serviços educa-
cionais prestados no âmbito 
do Sistema Estadual de En-
sino do Paraná, inclusive na 
forma presencial”. Na CCJ, 
esta emenda foi aprovada 
com voto contrário do depu-
tado Tadeu Veneri (PT).

“É preciso esclarecer o 
que de fato se pretende com 
essa emenda. No nosso en-
tendimento, aulas presenciais 
com tratamento essencial im-
põe a presença dos profes-
sores e o retorno das aulas 
presenciais em todo o estado 
sem levar em consideração 
a situação sanitária de cada 
município”, disse Veneri.

TEXTO passou com duas emendas e retorna para o terceiro e último turno de votação na 
próxima segunda-feira (22)

LUCIOMAR CASTILHO/ALEP

Ensino presencial
A Assembleia Legislativa do Paraná 
aprovou nessa quarta-feira (17), em 
segunda discussão, o projeto de lei 
que torna a educação presencial 
uma atividade essencial no Paraná. 
Segundo o líder do Governo na 
Assembleia, Hussein Bakri, essa medida 
é importante pois garante respaldo e 
segurança jurídica para o retorno às 
aulas. “O retorno das aulas presenciais 
está previsto para o dia 1º de março de forma híbrida, com parte 
dos estudantes dentro das salas de aula e os demais de casa, 
acompanhando as aulas virtualmente. A presença dos alunos nas 
escolas é de livre escolha dos pais, será limitada a no máximo 50% 
das turmas e seguirá todos os protocolos médicos e sanitários”. 

Ensino presencial II
Bakri destaca que a emenda 
aprovada ao texto assegura 
aos servidores da educação 
prioridade na vacinação contra 
o coronavírus, dentro do 
Plano Estadual de Imunização. 
“Além da retomada do 
desenvolvimento pedagógico 
dos alunos após um ano, a 
reabertura das escolas vai 
garantir uma alimentação 
de qualidade aos estudantes 
e amenizar o problema de 
pais que não tinham com 
quem deixar os filhos para 
poder trabalhar”, completa o 
parlamentar.

Rodovia do Frango
O empresário e ex-prefeito de 
União da Vitória Santin Roveda 
defende a inclusão da Rodovia 
do Frango no novo plano de 
concessões do governo federal 
das rodovias que cruzam o 
Paraná. O trecho total tem 493 
km, corta o Paraná e Santa 
Catarina, ligando as rodovias 
BR-476/153/282/480, entre a 
cidade da Lapa e a divisa de SC/
RS, passando por Chapecó (SC). 
Santin considera a duplicação 
da rodovia “uma obra muito 
importante para o centro-sul”.

Obras no Aeroporto
A ampliação da pista de 
pouso e decolagem do 
Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu - uma das mais 
importantes e aguardadas 
obras estruturantes do 
oeste do Paraná - deve ser 
concluída em abril deste ano.  
O anúncio foi feito quase 
um ano depois do início das 
obras, durante vistoria feita 
pelo diretor-geral brasileiro da 
Itaipu, general Joaquim Silva 
e Luna, pelo governador do 

Paraná, Carlos Massa Ratinho 
Junior, e pelo prefeito de Foz, 
Chico Brasileiro - entre outras 
autoridades.

Mais Orgânico
O Tecpar (Instituto de 
Tecnologia do Paraná) já 
certificou cerca de 700 
produtores paranaenses por 
meio do Paraná Mais Orgânico, 
desde 2009. O programa 
orienta agricultores familiares 
interessados em produzir 
alimentos orgânicos e certifica 
aqueles que já seguem as 
técnicas de manejo dessa 
modalidade de produção.

Posicionamento 
Com vacinas acabando em 
cidades de todo o Brasil, a FNP 
(Frente Nacional de Prefeitos) 
pediu que o governo de Jair 
Bolsonaro se posicione sobre 
um cronograma de prazos e 
metas para a imunização. Em 
nota, a entidade afirma que 
houve acordo com o ministro 
Eduardo Pazuello, para que 
houvesse encontros, a cada dez 
dias, para o acompanhamento 
das imunizações no país. 
No entanto, se passaram 
mais de 30 dias e nenhum 
agendamento foi feito.

Troca de Comando
A CNM (Confederação Nacional 
de Municípios) pediu a troca de 
Eduardo Pazuello no comando 
do Ministério da Saúde. Em 
nota, a entidade afirmou que os 
gestores municipais “assistem 
e vivem desesperadamente 
a angústia e o sofrimento da 
população que corre aos postos 
de saúde na busca de vacinas” 
e manifestou “indignação 
com a condução da crise 
sanitária” pela pasta.

 ASSESSORIA
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colunaPrefeitos cobram
vacinação ao invés
de decretos das armas

A Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP) lançou na 
terça-feira (16) uma nota em 
que cobra do governo fede-
ral um cronograma de prazos 
e metas de imunização dos 
brasileiros contra a covid-
19. A entidade, que repre-
senta 412 municípios com 
mais de 80 mil habitantes, 
acusa o ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, 
de não cumprir o acordo de 
se reunir, a cada dez dias, 
com os prefeitos.

Para os municípios, a 
escassez e falta de doses 
de vacinas em cidades de 
todo o país é resultado de 
erros do governo federal na 

coordenação do enfrenta-
mento da pandemia.

Na mesma nota, a frente 
critica a decisão do pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
editar quatro decretos faci-
litando o porte e a posse de 
armas, ao invés de priorizar 
a resolução de problemas 
relacionados às vacinas.

“A FNP reitera que não 
é momento para discutir e 
avançar com a pauta de cos-
tumes ou regramento sobre 
aquisição de armas e muni-
ções. Isso é um desrespeito 
com a história dos mais de 
239 mil mortos e uma grave 
desconsideração com a popu-
lação. Prefeitas e prefeitos 

reafirmam que a prioridade 
do país precisa ser, de forma 
inequívoca, a vacinação em 
massa”, diz trecho da nota.

Os prefeitos defendem a 
elaboração e o cumprimento 
de um cronograma com pra-
zos e metas para a vacina-
ção de cada grupo, por faixa 
etária, doentes crônicos, 
categorias de profissionais 
etc. “Disso depende, inclu-
sive, a retomada da econo-
mia, a geração de emprego 
e renda da população”, 
alega a FNP, que reúne pre-
feitos de 100% das capitais 
e que governam 61% dos 
habitantes e 74% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

Projetos que punem os
‘fura fila’ serão unificados

Duas propostas que 
punem àqueles que furarem 
a fila da vacina contra a covid-
19, protocoladas na Assem-
bleia Legislativa do Paraná e 
anunciadas pelo presidente, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), serão unificadas.

“Quero fazer uma correção 
aqui. Fizemos a leitura do pro-
jeto 36/2021 que trata de 
penalidade para quem furar 
a fila da vacina da covid-19. 
O deputado Requião Filho 
havia protocolado um pro-
jeto da mesma natureza e 
solicitou à nossa equipe que 
dê o devido crédito ao depu-
tado. Os projetos são simi-
lares e devem ser anexados 
para se tornar apenas uma 
proposta”, disse Traiano.

O primeiro projeto protoco-
lado, no dia 8 de fevereiro, é 
o 20/2021, de Requião Filho 
(MDB), e estabelece como 
punição: a impossibilidade 
de receber a segunda dose 
antes da ordem estabelecida; 
a proibição de contratação 
pelo Poder Público ou receber 
incentivos fiscais, direta ou 
indiretamente, por meio de 
pessoa jurídica do qual seja 
sócio majoritário pelo prazo 
de 5 anos; proibição de ingres-
sar em cargo, emprego ou 
função pública pelo prazo de 
5 anos; pagamento de multa 
em valores que variam de R$ 

5.545,00 à R$ 55.455,00; 
além da possibilidade de per-
der a função pública.

O outro projeto, 36/2021, 
protocolado na segunda (15), 
de autoria de Traiano, Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) e 
Alexandre Curi (PSB), pena-
liza os agentes públicos res-
ponsáveis pela aplicação, 
bem como seus superiores, 
caso haja comprovação da 
ordem de aplicação ou con-
sentimento, e também a 
pessoa imunizada ou o seu 
representante legal.

Os valores para quem 

infringir as regras são de 
R$ 24.398,00 (220 UPF-
-PR) para o agente público 
ou seu superior e de R$ 
48.796,00 (440 UPF-PR) 
para a pessoa imunizada ou 
seu representante legal. E o 
valor da multa poderá che-
gar a R$ 97.600,00 (880 
UPF-PR) caso o imunizado 
seja um agente público.

As propostas seguirão a 
tramitação em conjunto e 
antes de serem votadas em 
plenário, terão que passar 
por análise das Comissões 
temáticas da Alep.

OS valores para quem infringir as regras variam de R$ 5.545,00 R$ 97.600,00, depen-
dendo do caso

JONATHAN CAMPOS 

Seguraram o grito
Os tempos são outros entre os bolsonaristas mais aguerridos. 

Nenhum dos filhos do presidente da República se mostrou 
disposto a defender o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), 
sobre o vídeo boçal de acusações contra ministros do Supremo 
Tribunal Federal. E a deputada Bia Kicis, que luta para se segurar 
no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 

teria se manifestado se não fosse o cargo. A constatação no 
grupo político é que Silveira ultrapassou os limites e agora está 

sozinho na jaula com os leões de toga. 

“Multidão”
Daniel não ficou sozinho 
de fato. Três bolsonaristas 
apareceram em frente ao 
Congresso Nacional ontem, 
durante horas, com faixa 
pedindo sua libertação. O 
flagrante foi feito pelo veterano 
fotógrafo Orlando Brito.

Saída
“Dono” do PTB, Roberto 
Jefferson não perdeu tempo. 
Convidou Silveira, que será 
expulso do PSL, a se filiar. A 
oferta é tentadora: lançá-lo ao 
Senado pelo Rio de Janeiro. Se 
ele não for condenado.

A caminho
O jornalista bolsonarista 
Oswaldo Eustáquio está 
paraplégico após acidente 
na prisão, onde caiu sobre 
um vaso sanitário. Segue 
com tratamento em hospital 
durante a semana, mesmo com 
tornozeleira, com esperança de 
voltar a andar em dois anos.

Aliás...
... Eustáquio é outra aposta 
de Jefferson - que tem 
levado nomes polêmicos 
para o partido. Quer ser 
candidato ao Senado pelo 
Paraná, e selou isso há 
meses com o PTB.

Pé na estrada
Ciente de que sua maior 
vitrine, o vice-presidente 
General Mourão, perderá a 
vaga na chapa presidencial 
de Bolsonaro daqui a um 
ano, o PRTB já se antecipou 
para não ficar perdido na 
Praça (dos Três Poderes). 
O presidente Levy Fidelix 
começou campanha de 
filiação e espalhou outdoors 
em capitais, com a foto de 
Mourão, conclamando à 
filiação. E também espalha a 
ficha por WhatsApp.

Cabô 
Um amigo de ambos até 
tentou, semana passada, 
reaproximar os ex-amigos 
ACM Neto e Rodrigo Maia 
após as rusgas em público. 
Não deu. De ambos ouviu 
um sonoro não.

A Dilma dele?
Há um movimento 
de pequena parte de 
bolsonaristas da Esplanada 
na tentativa de fazer da 
ministra Damares Alves a 
vice de Bolsonaro em 2022. 

Deltan
Ex-chefe da Lava Jato 
no MPF em Curitiba, o 
procurador Deltan Dallagnol 
diz que ninguém o procurou, 
dentro da corporação, para 
pressioná-lo a reconhecer 
eventuais falhas nos 
processos. O movimento 
interno é bem discreto, 
conta uma fonte.

Tambor vazio
Sem capital político para 
conquistar aliados e ser o 
candidato à Prefeitura do 
Recife, no ano passado, 
o vice-líder do Cidadania, 
deputado federal Daniel 
Coelho (PE), mira outro 
adversário. Agora é o 
presidente Bolsonaro. Vai 
protocolar Proposta de 
Decreto Legislativo para 
derrubar o que flexibiliza 
o uso de compra de armas 
pela população.

Desarmados 
Um reclame ganha pauta 
entre veteranos políticos de 
Pernambuco nos últimos 
dias. As Guardas Municipais 
de Olinda e Recife trabalham 
desarmadas - assim como em 
muitas outras cidades do País. 
Mas o reclame da turma do 
uniforme circula bem.
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Umuarama já recebeu mais
de 5.400 doses da vacina

O número de doses re-
cebidas por Umuarama até 
o momento, para vacinação 
dos grupos prioritários con-
tra o coronavírus (confor-
mes determinam os planos 
Nacional e Estadual de Imu-
nização), foi de 5.404 vaci-
nas dos tipos Coronavac e 
Oxford. Desse total, 1.657 
destinam-se à segunda dose 
dos profissionais de saúde 
dos diversos grupos, que 
receberam a primeira imuni-
zação a partir de 19 de janei-
ro, e estão sendo fornecidas 
desde a última segunda-fei-
ra, 15, nas unidades bási-
cas de saúde do município.

A distribuição da vacina 
é controlada pela Secretaria 
Municipal de Saúde através 
de listas de nomes com a 
identificação dos profis-
sionais, a função e o local 
de trabalho. “Recebemos 
2.656 doses em janeiro e as 
restantes agora em feverei-
ro. Com isso, já vacinamos 
boa parte dos nossos profis-
sionais de saúde, idosos e 
funcionários das ILPI (insti-
tuições de longa permanên-

Vacinados
As equipes do muni-

cípio já vacinaram cerca 
de 320 pessoas com 90 

anos ou mais e, com 
a queda na demanda, 
deve diminuir gradati-

vamente as idades (para 
pessoas 89, 88, 87 anos, 
e assim sucessivamen-
te) até ser completado 

o lote de 650 doses 
distribuídas ao municí-
pio pelo Ministério da 
Saúde, para vacinação 
de idosos. Além disso, 
até esta segunda-feira 
haviam sido vacinados 
também 235 idosos em 
ILPI e 81 trabalhadores 
dessas instituições. A 

partir deste momento, 
não há mais equipes 

volantes. A secretária 
Cecília Cividini lembrou 
ainda que a Secretaria 

de Saúde vem seguindo 
as determinações da 

Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) e os planos 
Nacional e Estadual de 

Imunização.

Trechos da Estrada Amarela entram em fase de recuperação

cia para idosos) e também 
pessoas na faixa dos 90 
anos ou mais”, explicou a 
secretária Cecília Cividini.

Na última segunda-feira, 
a Secretaria de Saúde ini-
ciou a aplicação da segunda 
dose para os profissionais 

A Secretaria Municipal de 
Serviços Rodoviários está re-
adequando alguns pontos da 
Estrada Amarela, via rural que 
liga as rodovias PR-489 e PR-
323 (via Estrada Vermelha), 
na divisa com o município de 
Perobal. Uma empresa contra-
tada está recuperando o tre-
cho mais crítico da estrada, 
que depois receberá casca-
lhamento com resíduos de 
construção civil processados 
pela usina de britagem da 
Diretoria de Meio Ambiente, 
que funciona no Aterro Sani-
tário Municipal.

O secretário responsável 
pelo setor, Mauro Liutti, disse 
que as chuvas têm prejudica-
do o andamento dos serviços 
rodoviários, nas últimas sema-
nas, mesmo a secretaria tem 
avançado com assim várias 
frentes de trabalho. “A previ-
são é de que em 15 dias o 
serviço esteja completo, caso 
na chuva não volte a atrasar 
o cronograma. Mas além da 
Amarela, onde atuamos com 
uma empresa terceirizada, es-

tamos com equipes em várias 
estradas”, informou.

Nos últimos dias, os ma-
quinários da Prefeitura foram 
empregados em serviços de 
patrola, adequação e limpe-
za de caixas de contenção 
de águas pluviais em estra-
das dos distritos de Roberto 
Silveira e Nova Jerusalém e 

na Estrada Velha de Perobal. 
“Na próxima segunda-feira, 
se o tempo estiver bom ini-
ciaremos a readequação da 
Estrada Coronel, divisora en-
tre os municípios de Umuara-
ma e Alto Paraíso, em parce-
ria com a Prefeitura daquela 
cidade”, acrescentou Liutti.

Chuvas pesadas ao longo 

de janeiro e no início de feve-
reiro danificaram muitas es-
tradas de Umuarama, além 
de causar o rompimento de 
curvas de nível e caixas de 
contenção, que ajudam a 
prevenir a erosão às mar-
gens das vias. “Estamos 
recuperando esses estragos 
na medida do possível, mas 

volta e meia a chuva atrasa 
do andamento dos serviços. 
Mesmo assim, já recupera-
mos várias estradas nas pro-
ximidades dos distritos de 
Lovat e Serra dos Dourados 
e nos próximos dias também 
vamos trabalhar na redon-
deza de Vila Nova União”, 
anunciou o secretário.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A distribuição da vacina é controlada pela Secretaria de Saúde através de listas de nomes dos profissionais, função e local de trabalho

de saúde, que podem procu-
rar as UBS no horário das 8h 
às 11h e das 13h30 às 16h, 
entre os dias 15 a 19/02. A 
recomendação é que os in-
teressados façam o agenda-
mento prévio, a fim de evitar 
aglomeração e permitir a dis-

tribuição adequada do fluxo. 
A vacina está sendo minis-
trada em todas as unidades 
e a população pode acompa-
nhar a evolução do processo 
por meio do “Vacinômetro”, 
nas redes sociais da Prefei-
tura e na imprensa local.

MAQUINÁRIOS empregados em serviços de patrola, adequação e limpeza de caixas de contenção de águas pluviais depois das chuvas de janeiro
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Novas geladeiras para armazenar
vacinas estão instaladas nas UBSs

Nos últimos dias, três 
unidades básicas de saúde 
de Umuarama receberam no-
vas câmaras conservadoras 
para o armazenamento de 
vacinas, que contemplaram 
os bairros Cohapar 2, Primei-
ro de Maio e 26 de Junho. As 
“geladeiras”, como são cha-
madas, possuem sistema 
de controle de temperatura 
programável para manter o 
ambiente ideal do item ar-
mazenado. Outro recurso im-
portante é uma bateria com 
duração de até 48 horas, 
que garante a conservação 
das vacinas caso haja inter-
rupção no fornecimento de 

energia elétrica.
O investimento feito pela 

Secretaria Municipal de Saú-
de na aquisição das câmaras 
teve recursos do Governo do 
Estado e cada unidade cus-
tou cerca de R$ 8.800,00. O 
município possui 23 unida-
des básicas de saúde e 22 
delas possuem geladeiras 
para armazenagem de vaci-
nas com temperatura con-
trolada, variando entre 2 a 
8 graus. O equipamento é 
importante para conser-
var tanto a vacina contra 
o coronavírus quanto os 
demais imunizantes, que 
precisam ser guardados 

em baixas temperaturas.
“Conseguimos reduzir em 

quase 100% as perdas de 
vacinas com a utilização das 
novas câmaras de armaze-
namento instaladas nas uni-
dades de saúde, nos últimos 
anos, em substituição aos 
modelos antigos de geladei-
ras que não contavam com 
baterias. Agora, mesmo ha-
vendo queda na energia, as 
vacinas estão protegidas 
e poderão proteger mais 
pessoas”, frisou Simony 
Bernadelli Rosa, coorde-
nadora de Estratégia Saú-
de da Família na Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Nova sede do Posto Central tem
obras avançadas ao lado do PA

A construção da nova 
sede do Posto de Saúde 
Central, ao lado do Pronto 
Atendimento Municipal 24h 
Dr. Cândido Garcia, na Ave-
nida Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca, já está iniciando a 
fase de acabamento, dentro 
do prazo de execução pre-
visto de nove meses, com 
entrega ainda no primeiro 
semestre de 2021.

Sob a responsabilidade 
da empreiteira Canto Norte 
Construções, contratada me-
diante licitação, a edificação 
já está com as paredes er-
guidas, recebendo reboco e 
acessórios para as instala-
ções elétricas e hidráulicas. 
A UBS Posto Central terá 
416,08 m² de área construí-
da, com recursos do Contra-
to de Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento 
(Finisa), através de parceria 
entre o município e a Caixa 
Econômica Federal.

A execução do projeto foi 
licitada em R$ 823.995,87 
e o contrato tem vigência 
até 27 de maio de 2021. 
“A construção dessa UBS 
dá continuidade à nossa es-
tratégia de melhorar o atendi-
mento na área de saúde com 
investimentos constantes em 
infraestrutura, ampliações, 
contratações de serviços e 
treinamento de profissio-
nais para humanizar cada 
vez mais a atenção presta-
da aos usuários”, lembrou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Mudança
A UBS Posto Central atuava onde funciona hoje o Pronto 

Atendimento 24h, que também foi implantado pelo prefeito 
Celso Pozzobom, em parceria com a Universidade Paranaense 

(Unipar). Por conta dessa mudança, o município alugou um 
imóvel na esquina da Avenida Rio Grande do Norte com a 

Rua Cananeia e transferiu o atendimento aos usuários da UBS 
até a construção da nova estrutura. A obra segue bom ritmo. 

“Essa unidade terá vários consultórios, sala de espera, de 
vacina, farmácia, atendimento odontológico, instalações sa-

nitárias, administrativas e demais dependências. Vai ser mais 
espaçosa e confortável para atender bem aos usuários, no 
momento em que for necessária atenção à saúde. Teremos 
também programas e ações voltadas à saúde preventiva e 

aos grupos especiais (diabéticos, hipertensos e outros), enfim 
tudo que a população precisa na atenção primária”, explicou 
a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini. O secretário 
municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação, Isamu Oshima, lembrou que por determinação 
do prefeito Celso Pozzobom o município realiza várias obras 
simultâneas na área de saúde, para dar mais comodidade e 

segurança aos pacientes e profissionais de saúde.

Além de reformas, am-
pliações e melhorias em 
várias unidades de saúde, o 
município entregou três UBS 
nos últimos quatro anos – no 
Conjunto Sonho Meu, no Par-

que San Remo e no distrito de 
Roberto Silveira. Além disso, 
está finalizando mais uma 
unidade em Santa Eliza e exe-
cutando obras de reforma e 
ampliação e vários postos.

EM fase de acabamento, dentro do prazo de execução previsto de nove meses, a entrega 
está prevista para primeiro semestre de 2021

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ENTRE as 23 unidades básicas de saúde, 22 possuem geladeiras para armazenagem de 
vacinas com temperatura controlada, variando entre 2 a 8 graus

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ocupação de leitos  UTIs Covid
segue em 100% em Umuarama

Mais 32 casos de covid-
19 foram confirmados em 
Umuarama, ontem (quarta-
-feira, 17), no boletim diário 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. A cidade 
tem número elevado para 
7.217 do total de pessoas 
contaminadas pelo corona-
vírus. Os novos casos são 
22 mulheres, nove homens 
e uma criança.

Nos dois hospitais de 
Umuarama com alas Covid, 
a ocupação segue em alta: 
100% dos leitos de UTI Covid 
estão ocupados, bem como 
80% dos leitos de enfermarias 
disponibilizados para pessoas 
acometidas pela doença que 
necessitam permanecer inter-
nadas. Dos 30 leitos de enfer-
marias disponibilizadas pelo 
SUS, 24 estavam ocupadas 
até o final da tarde de ontem.

A cidade tem até agora, 
2.645 pessoas com diagnós-
tico positivo que permanecem 

Equipes da Prefeitura recuperam estragos causados pelas chuvas
Depois da longa estiagem 

que marcou o ano passado, 
2021 começou bem chuvoso 
– o que é muito bom para a 
natureza e a produção de ali-
mentos, mas que geralmente 
causa estragos na infraes-
trutura urbana, sem falar no 
crescimento exacerbado do 
mato nos canteiros, praças e 
logradouros públicos. Desde 
o início do ano, equipes da 
Secretaria de Obras da Prefei-
tura e de empresas que pres-
tam serviço ao município traba-
lham para recuperar estragos 
causados pelas chuvas em 
ruas e bairros da cidade.

“Diariamente temos recu-
perado bueiros, pequenos 
focos de erosão urbana, 
asfalto danificado e galerias 
rompidas. Como a cidade 
tem uma infraestrutura muito 
grande nessa área, e as equi-
pes são reduzidas, o traba-
lho é constante”, informou 
o secretário municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habita-
ção, Isamu Oshima.

Graças à atenção cons-
tante com a drenagem plu-
vial, os estragos não são tão 
sérios. “Quando assumimos 
a Prefeitura a situação era 

em isolamento domiciliar, 
outras 2.245 com suspeita 
de infecção pela doença e 
21 pacientes internados, 10 
deles em unidades de tera-
pia intensiva e 11 em leitos 
de enfermaria. Dentre os 
positivados, 4.478 já se 
recuperaram da doença e 
84 morreram.

O município soma 19.186 
o total de notificações de 
síndromes gripais, desde 
março do ano passado, das 
quais 9.724 foram descarta-
das para coronavírus (além 
de 7.217 positivos e 2.245 
ainda suspeitos).

ÓBITO
Moradora de Umuarama, 

Joana Darc Lucena faleceu 
ontem (quar ta-feira, 17) 
após ter permanecido por 
vários dias internada. O 
falecimento aconteceu na 
cidade de Campo Mourão, 
onde Joana ocupava um leito 

de UTI Covid. A técnica de 
enfermagem de Umuarama 

caótica”, lembrou o prefeito 
Celso Pozzobom. “Realiza-
mos grandes investimentos 
na construção de pontes, 
implantação de galerias plu-
viais e pavimentação, além de 
garantir a limpeza e manuten-
ção de bueiros, tubulações, 
caixas de ligação e poços de 
visita com caminhão de jato 
d’água e sucção, por isso a 
situação hoje é bem mais 
confortável”, disse.

Nos últimos dias o dano 
mais sério foi o rompimento 
do aterro de uma das pontes 
de acesso ao Jardim São 
Cristóvão, nas imediações 
da estação de tratamento de 
esgotos da Sanepar. A traves-
sia vem sendo feita em meia 
pista e o local está sinali-
zado, sem maiores riscos. A 
recuperação será realizada 
nos próximos dias.

No mesmo bairro, uma 
equipe da Secretaria de Obras 
recuperou uma erosão que se 
formou no final da Rua Santa 
Luzia, onde a enxurrada supe-
rou a capacidade de vazão da 
canaleta e avançou sobre um 
barranco. O solo já foi recu-
perado e nesta quarta-feira, 
17, os servidores davam os 
últimos retoques. Muretas de 

concreto foram construídas 
sobre o meio-fio, elevando 
a altura para que nas próxi-
mas chuvas o escoamento da 
água seja direcionado.

Na Avenida Parigot de 
Souza, no antigo Poliespor-
tivo, a Prefeitura também 
está recuperando uma fissura 
na tubulação – há cerca de 
8 metros abaixo do nível do 
pavimento. Com a rachadura, 
a enxurrada tem ‘roubado’ 

terra nos dias de chuva forte, 
causando um pequeno afun-
damento no leito da pista. Os 
reparos já foram iniciados na 

tubulação e ao final a recupe-
ração do calçamento e uma 
nova capa asfáltica devem 
resolver o problema.

Tapa-buraco
Em vários pontos da cidade outra equipe realiza um tapa-buraco 

no asfalto, eliminando buracos que também foram abertos pelas chu-
vas. Além disso, o município continua investindo de forma constante 

na ampliação das redes de galerias, para melhorar a drenagem pluvial 
e evitar erosões e alagamentos. Duas frentes trabalham atualmente 

implantando tubulações nas avenidas Presidente Castelo Branco (centro) 
e Doutor Ângelo Moreira da Fonseca (próximo à Delegacia de Polícia).

DESDE o início do ano são realizados trabalhos para recuperar estragos causados pelas chuvas em ruas e bairros da cidade

NOS dois hospitais de Umuarama com alas Covid, a ocupação segue em alta nas UTIs e nas enfermarias que estão com 80% dos leitos ocupados

ASSESSORIA

morreu em decorrência de 
complicações relacionadas 

com a doença. Ela tinha 
comorbidades.
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Enciumada, mulher depreda
a residência do ex-marido

Uma mulher de 40 anos 
foi encaminhada por policiais 
militares até a sede da 7ª 
Subdivisão Policial (7ª SDP) 
de Umuarama, depois que foi 
acusada de causar danos em 
propriedade particular. O caso 
foi registrado na madrugada 
de ontem (quarta-feira, 17), 
no bairro Alto São Francisco.

O morador, de 23 anos, 
que por sua vez é ex-compa-
nheiro da mulher acusada, 
pediu socorro à Polícia Mili-
tar, acionando as equipes 
do 25º Batalhão através do 

Policiais militares do Batalhão de Fronteira deram cumprimento a um mandado 
de busca e apreensão a uma residência na cidade de Francisco Alves (69 
quilômetros de Umuarama), durante a Operação Hórus. Na residência foram 
encontrados oito pés de maconha. Cinco plantas estavam em uma estufa 
automatizada. Também foram apreendidos 56 gramas de maconha, em um 
pote plástico. Policiais militares do 25º Batalhão, com sede em Umuarama, 
deram apoio no encaminhamento do material apreendido. Na ação um 
homem de 26 anos foi detido e encaminhado à delegacia.

Lesões corporais causados por
faca e facão são atendidos pela PM

Duas ocorrências distintas 
de lesões corporais, onde as 
vítimas foram agredidas com 
golpes de faca e facão, aca-
baram sendo atendidas por 
policiais militares de Umua-
rama entre a manhã e o final 
da tarde da terça-feira, 16.

A primeira delas, foi uma 
briga de marido e mulher, 
registrada por volta das 
8h50, na rua José Pereira 
da Silva, Jardim das Garças.

Nesta ocasião, o morador, 
de 22 anos, chegou em casa 
pela manhã e foi abordado pela 

telefone de emergência 190.
Quando uma das equi-

pes chegou à rua Dos 
Goianazes, verificou que a 
vidraça da por ta de entrada 
da casa havia sido des-
truída. Havia também mui-
tos cacos de vidro espalha-
dos pela varanda.

Além da porta, a mulher 
teve acesso ao interior do 
imóvel e destruiu alguns 
utensílios domésticos. O 
morador relatou aos policiais 
que a autora do crime era sua 
ex-companheira, mas que ela 

não estava mais no local.
Depois que os policiais 

registraram a ocorrência e 
saíram do local, a mulher 
revoltada retornou.

Já era início da madru-
gada de ontem e novamente 
os policiais foram acionados 
e voltaram ao endereço, já 
que a mulher havia retornado 
ao local. Lá a autora disse 
que praticou o crime porque 
estava com ciúmes. Ela foi 
encaminhada para a delega-
cia, onde foram tomadas as 
devidas providências.

esposa, que mora no mesmo 
imóvel. Ele disse ter passado 
a noite na casa de seu irmão. 
A mulher de 26 anos, passou 
a discutir e depois se apossou 
de uma faca. Ela desferiu um 
golpe que atingiu um dos bra-
ços. Aos policiais, a mulher 
alegou alegando legítima 
defesa. Ambos foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia, 
onde tudo foi resolvido.

FACÃO
Outro caso atendido pela 

Polícia Militar, foi registrado 

por volta das 18h50, na rua 
Monteiro Lobato, Jardim Paci-
fico. Um homem de 28 anos, 
discutiu com um vizinho, 
reclamando da sujeira de 
uma obra naquele endereço, 
que estava gerando reclama-
ções da vizinhança.

Na conversa entre eles, 
o dono da obra desferiu um 
golpe de facão na mão do 
reclamante. O caso foi parar 
na Delegacia de Polícia. A 
vítima recusou atendimento, 
mas a Polícia Militar repas-
sou o caso à Polícia Civil.

Polícia Civil apreende cocaína
que seria revendida no centro

Um adolescente de 16 
anos foi apreendido no lago 
Aratimbó, em Umuarama, 
quando estava por tando 
cocaína. A ação foi execu-
tada por equipes do Grupo 
de Diligências Especiais 
(GDE) da 7ª Subdivisão Poli-
cial (7ª SDP).

A abordagem aconteceu 
porque os policiais estranha-
ram as atitudes suspeitas 
do adolescente, enquanto 
faziam diligências perto do 
logradouro. O adolescente 
dispensou objetos no chão 
ao notar a aproximação da 
viatura, mas foi abordado.

Perto de onde ele estava 
os policiais encontraram 
várias buchas de cocaína e 
R$ 60 em dinheiro, além de 
outras cinco unidades que o 
garoto havia jogado no chão.

Aos policiais, o adolescente 
disse que revenderia as dro-
gas no centro de Umuarama. 

Ele foi levado para a delega-
cia juntamente com as 27 
porções apreendidas.

Adolescente 
tentou dis-
pensar a 
droga, mas foi 
flagrado pelos 
investigadores

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO PM
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   EXTRAVIO DE ALVARÁ 
M R ANTUNES PRESTADORA 
DE SERVIÇOS, inscrita sob nº 
CNPJ 13.141.506/0001-62, 
estabelecido na Estrada Caneli-
nha, 2445 Jardim Beira Rio, CEP 
87.507-490, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará muni-
cipal nº 29.504/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.    

FORD KA
1.0 SE 

     16/17   VERMELO COMPLETO   R$ 38.900,00

TRACKER 
PREMIER TURBO

18/18   PRETO   COMPLETO, AUT.     R$ 82.900,00
                       COURO, TS  

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

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

  
EQUINOX 
LT

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

  
EQUINOX 
PREMIER

18/18  BRANCO  COMPLETO, AUT.   R$ 137.900,00
                        COURO, TS 

Afsu terá um time feminino para
disputar série prata do Paranaense

Pela primeira vez na his-
tória Umuarama terá um 
time profissional de futsal 
feminino. O anúncio formal 
acontece hoje (quinta-feira, 
18) pelas redes sociais da 
Associação de Futebol de 
Salão de Umuarama (Afsu) e 
em abril o time já deve dar 
início às disputas dentro da 
chave prata do Campeonato 
Paranaense de Futsal.

Há muito tempo as 
praticantes do espor te 

aguardavam a profissiona-
lização do futsal feminino 
da Capital da Amizade, que 
já vem apresentado óti-
mos resultados com o time 
masculino.

No ano passado surgi-
ram as conversações e a 
Associação concordou em 
fomentar o futsal feminino 
profissional, que precisaria 
de uma associação para 
se filiar à Federação Para-
naense de Futsal, o que 

foi possível somente com 
ajuda. De acordo com os 
dirigentes, os patrocinado-
res já estão fechados.

Detalhes sobre o elenco 
e de como será a forma-
ção da equipe técnica e 
de quando serão iniciados 
os treinamentos só serão 
divulgadas na live. O que 
pôde ser adiantado, é que 
Rober ta Niebuhr, será a 
Supervisora da Afsu Femi-
nino e também a profissio-
nal responsável também 
pela formação do elenco. Na 

live ela promete contar um 
pouco da sua experiência 
com o futsal e também sobre 
as novidades da equipe que 
está sendo montada para 
defender o nome de Umua-
rama. A live está prevista 
para começar às 19h30 de 
hoje, na página oficial do 
Facebooke da Afsu.

ROBERTA NIEBUHR, será 
a Supervisora da Afsu Feminino e 

também a profissional responsável 
também pela formação do elenco

DIVULGAÇÃO

A  temporada 2021, 
enfim, começou no Palmei-
ras feminino. Ontem (17), 
oito das onze contratações 
das Palestrinas foram apre-
sentadas na Academia de 
Futebol, em uma coletiva 
comandada por Alber to 
Simão, diretor de futebol 
feminino do Verdão. Com 
per fis variados e atletas 
polivalentes, o torcedor 
palestrino teve o primeiro 
contato com a goleira Taty 
Amaro, a zagueira Karol 
Arcanjo, a lateral Bruna Cal-
deran, as meias Duda San-
tos, Katrine e Rafa Andrade, 
além das atacantes Carol 
Baiana e Dandara.

Tainara, Julia Bianchi 
e Chú, que também serão 
reforços para 2021, serão 
ap resen tadas  em um 
segundo momento, já que 

estão ser vindo à Seleção 
Brasileira na disputa do tor-
neio SheBelieves ao lado de 
Camilinha, remanescente da 
última temporada.

As atletas ressaltaram o 
projeto oferecido pelo Pal-
meiras como ponto crucial 
para a atual temporada, na 
qual o Verdão irá disputar, 
a princípio, o Paulistão e o 
Brasileirão da modalidade.

Primeiras contratações de 2021 do  
Palmeiras feminino são apresentadas
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Palavras cruzadas

Ainda não é hora de revelar seus planos. 
Invista em seus objetivos mas mexa seus pau-
zinhos discretamente por enquanto. Você pode 
ter saudade de alguém que está distante: faça 
contato. No amor, uma paixão proibida pode 
ser muito tentadora.

Trabalhar em equipe ou sociedade pode ser 
um grande desafio para você hoje. Mudan-
ças deverão ocorrer. Se quer dar uma gui-
nada na sua vida, a hora é essa. No amor, 
seu charme ganhará um reforço e isso deve 
animar sua vida amorosa. 

Pode ser difícil se concentrar no serviço por 
causa de uma tarefa mais complicada. Busque 
o apoio dos colegas e faça uma coisa de cada 
vez. Pode iniciar um romance ou fortalecer o 
companheirismo com seu amor. 

Resista às tentações nas vitrines e corte despe-
sas com supérfluos. Você pode até fazer uma 
fezinha, desde que não aposte alto demais. 
Ótimas vibrações para quem vai participar 
de uma entrevista de emprego. No amor, seu 
charme fará o maior sucesso nas paqueras.

 Você precisa ter muita calma e jogo de cintura 
para evitar atritos e desentendimentos com os 
parentes. Ótima fase para o seu bolso. Fique de 
olho nas oportunidades. No amor, charme e sim-
patia ajudarão você a se dar bem nas paqueras. 

Cuidado para não deixar escapar uma informação 
sigilosa do trabalho ou um segredo pessoal, pois 
é grande o risco de se envolver numa intriga. 
Manter a discrição pode livrar você de vários 
aborrecimentos. No amor grande chance de se 
envolver num relacionamento proibido.

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 hoje animam o ambiente com suas ideias e energia. São empá-
ticos e solidários, mas não se prendem a detalhes e dão um passo para trás 
para ver o quadro inteiro. Raramente tomam decisões importantes sem ouvir 
todas as partes. Por terem autonomia, autoconfiança e superioridade podem 
provocar ciúmes ou inimizades.

Horóscopo nascido em 18 de fevereiro

Pode liderar os colegas no trabalho, mas deve 
ter cuidado para não abusar do autoritarismo. 
O amor promete boas surpresas para o seu 
coração, pode iniciar um namoro ou tornar um 
lance recente mais sério e estável. Na vida a 
dois vocês vão querer curtir um ao outro.

Você ter que mudar alguns planos ou pode 
perder aliados, mas siga em frente. No amor, 
quem está livre pode sentir uma atração irre-
sistível por alguém da turma e vai ser difícil 
disfarçar. No romance não tenha medo de se 
render aos desejos.

É preciso ter cuidado para não bater de 
frente com chefes ou autoridades. Controle 
suas reações e aceite as ordens recebidas, 
mesmo que não concorde com elas. No 
romance, cuidado com jogos e disputas de 
poder: respeite as diferenças.

Procure controlar melhor os seus gastos, corte 
despesas supérfluas e evite misturar dinheiro 
com amizade. No amor dificilmente vai se inte-
ressar por uma aventura. Mas quem já tem seu 
mozão deve ter cuidado para não exagerar no 
ciúme e nas cobranças.

De mais atenção à saúde, agendar consultas 
e exames preventivos de rotina. No trabalho 
bom momento para pegar as tarefas pendentes 
e também, para fazer as mudanças que tanto 
deseja na sua rotina. No amor pode atrair mui-
tos admiradores.

Pode ter alguns conflitos e mal-entendidos, 
então o melhor é falar menos ou ouvir mais. 
Fique bem longe de fofocas e intrigas. A 
saúde pode exigir alguma atenção: não des-
cuide. Sua relação com a família deve ficar 
bem mais gostosa. No amor, atração por 
colega deve aumentar.

Tomou banho? Arrumou a casa? Vamos então limpar agora a sua aura
 Ao longo do dia e da vida, nossa 

aura via ficando “suja”, tanto por nos-
sos pensamentos, quanto por ener-
gias de outras pessoas. Nossos corpos 
energéticos acabam sendo influencia-
dos pelo campo de outras pessoas, 
energias de outras formas de vida 
como espíritos, por exemplo.

Por isso é muito importante limpar 
a aura, que é a composição de cama-
das energéticas dos nossos sete cor-
pos: Físico (essência material), Emo-
cional (envolve o físico e vibra no 

emocional), Mental (pensamentos, 
ideias e intelecto), Astral (capacidade 
de amar e se conectar com planos e 
formas de vida), Etérico (comunica-
ção e expressão), Celestial (espiri-
tual, intuição e poderes psíquicos), 
causal (consciência divina, conexão 
com toda a criação).

Mas como fazer? Energize-
-se! Visualize um disco de ener-
gia descendo desde o topo da 
sua cabeça passando por todo 
o corpo fi ltrando as energias 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IV
ID

ENG
RENAGEM

ESTATALSE
TEUGOMS
IRC

ARIDAD
E

ELIPSEEIA
OMC

ATAON
MFRENESI

COALACAV
UVARISTE

FRAGMENTAR
MIRR

ATHNS
SICROATA
CARÃOMAR

I

GORROCASO

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

Nesse (?): ao longo de
Marca arquitetônica
do prédio da Fiocruz,

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

Possível efeito do
calor intenso (pl.)
Reduto eleitoral 
de Collor (sigla)

3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.
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C G C
F E C H A M E N T O

X I I T A A R M
I A U R A E P
B F N I O B I O

M I U D O S A N I
S

A C N E C A
N H O T

O

I C P A D S R
N O I V A D O S M
I N O C U A A R I

I N T E L A N
S A P A T O D E
M R S E C I I

J O I O S A R A R
O B S T

A C U L O

Semente
de (?): é

usada em
dietas

A facção
islâmica 

dominante
no Iraque

Interjei-
ção típica
do gaúcho

Metal em-
pregado

em soldas
elétricas

Parte não
destacável
do cheque

Classifica-
ção do
nitrato

de prata

A medida
política

sem efeito
(fig.)

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Beijo na
(?), gesto
de respei-
to e afeto

Alvo do
polimen-

to do
engraxate

Como é
servido o
peixe no
ceviche

(?) Catra,
cantor 
de funk
carioca

Othon
Bastos,

ator
brasileiro

102, em
algarismos
romanos

Curar
(doença)

Erva que cresce na
plantação de trigo

Barreira física 
em um caminho

Afecção
cutânea

Festas pré-
casamento

(?) Peixoto,
repórter
Vontade

(fr.)

Temas de
reunião

Almofada,
em inglês

Senhor
(abrev.)
Tipo de
pneu

Essência 
de xaropes
Prática em
piscinas

Brisa
Segue o

regimento 
da empresa

Praticante de 
roubo (bras.)

Iguaria típica da
Galícia, na Espanha

Braço, 
em inglês
Ana Néri, 
enfermeira

Lô Borges, Vermelho
ou Wagner Tiso

Atividades de aprimo-
ramento de atletas

Diminutos

Benjamin
Franklin,
um dos

Founding
Fathers
dos EUA

Par
perfeito
(gíria)

Parafilia comple-
mentar ao 
voyeuris-

mo

3/arm — pad. 4/élan. 5/xiita. 6/nióbio. 9/mariscada.

densas e descarregue elas 
em direção ao centro da 
terra. Caso você esteja se 
sentindo muito carregado, 
faça um banho de sal grosso, 
ervas ou uma defumação 
usando alecrim, arruda, alfa-
zema ou sálvia.

O silêncio regenera. Sen-
te-se em uma posição con-
fortável e fique quieta por 
alguns minutos, focando 
na respiração.
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Antes, a questão era descobrir se a vida 
precisava de ter algum significado para 

ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evi-
dente que ela será vivida melhor se não 

tiver significado. (Albert Camus)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Luzia Cordazzo, Larissa Rocha Ishida, Marcela 
Samartano, Braulio Pereira Filho, Edilson Jesus Calegari, Odair de Vicente, Giovana Santos , Renan Diego Gomes , Marinalva 
Soares Tavares e Ronaldo Sergio Uliana.  Da coluna: felicidades.

PARA TODOS!
A “Semana Rotary em Ação Rotary 

Day” em comemoração ao ani-
versário do Rotary Internacional 
está agendada de  22 a 28 com  
vários eventos diários para as 

comunidades onde os Rotarys do 
Distrito 4630 fazem parte. Esta é 
uma ação distrital devido à im-

portância das campanhas. O Lan-
çamento da campanha  (dia 22) “ 
Doe Plasma, ajude na luta contra 
o COVID 19” já está com mídias 
específicas com a  campanha 

que inicia neste dia e tem dura-
ção perene e alcance nacional. 

A partir de 23 a 28, diariamente 
às 19:30 horas, com duração de 
30 minutos haverá os webinars 

com palestrantes especialistas da 
saúde mental, psicólogos, médi-
cos, psicopedagogos, terapeutas, 

trazendo temas e assuntos de 
grande relevância para o momen-
to. Participem! Venha junto com 

os Rotarys ajudar  as pessoas 
a entender que a saúde mental 

define quem somos e como reagi-
mos às situações adversas.

Doe Você Também!
Pelo terceiro ano consecutivo, o Sesc PR em 
parceria com a Associação dos Notários e 
Registradores do Paraná (Anoreg-PR) pro-
move a Campanha Sesc de Material Escolar 
– Porque Estudar Importa, até 31 de março 
de 2021. Com a premissa de que a educação 
é a principal ferramenta de transformação 

social, a iniciativa mobiliza a população para a 
arrecadação de materiais escolares tendo como 
principal missão dar condições de cidadania às 
crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social, para que possam desenvolver 
as atividades escolares, contribuindo para seu 
aprendizado e formação.  Podem ser doados 

para a Campanha itens básicos como caderno, 
estojo, lápis, mochila, giz de cera, caneti-

nha, borracha, cola e caneta, além de livros 
literários novos ou usados em bom estado. As 

doações podem ser feitas em todas as unidades 
do Sesc PR e do Senac PR do estado, além de 
Cartórios participantes e parceiros como os 
Sindicatos Empresariais do Comércio Filiados 
à Fecomércio PR, Câmaras da Mulher Empre-
endedora e Gestora de Negócios do estado, 

associações, Rotarys Clubs, escolas particulares 
e empresas do comércio de bens, serviços e 

turismo que aderiram à iniciativa. 

ZOOM
Na última terça-feira (16) quem esteve comemorando  4 aninhos com 
a família -, e seus amiguinhos foi o pequeno Nathan Sevilha Andrean 

filho de  Cristiane Sevilha e Valdenilson Andrean. 
Da COLUNA e TRIBUNA HOJE felicidades.

 ARQUIVO PESSOAL

Costelinha de Porco!
INGREDIENTES:
1 peça de costela de porco (cerca de 1,5 
kg ou 12 ripas)
⅔ de xícara (chá) de sal
⅓ de xícara (chá) de açúcar
3 litros de água
3 ramos de louro
 
MODO DE PREPARO:
Numa assadeira misture a água com o 
sal e o açúcar e coloque a costelinha 
ficar imersa no soro. Mergulhe a costeli-
nha na assadeira, junte os louros, cubra 
com filme e deixe na geladeira na noite 
anterior. Caso a costelinha não fique 
completamente imersa no soro .

PARA ASSAR / INGREDIENTES:
⅓ de xícara (chá) de geleia de damasco 
(cerca de 100g), 12 damascos secos 
inteiros (100g), 3 cebolas roxas, 1 xícara 

(chá) de vinho branco,azeite a gosto,sal e 
pimenta-do-reino moída na hora a gosto. 
Pré-aqueça o forno a 160 ºC (temperatura 

baixa), retire a costelinha da salmoura e 
descarte o líquido. Disponha a costelinha 
numa assadeira grande, gordura para 

cima. Coloque gomos de cebola, os 
damascos inteiros e os ramos de louro 
em volta da costelinha. Tempere as 
cebolas com sal e um fio de azeite. 
Regue a assadeira com o vinho e 
cubra com papel-alumínio. Leve ao 
forno para assar por 1h40, ou até 
que a costelinha esteja bem macia. 
Retire a assadeira do forno e besunte 
com a geleia de damasco ao líquido 
reservado e espalhe com uma colher 
sobre a costelinha.  Volte ao forno 
por 40 minutos, ou até dourar.
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