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Vereadores votam segunda texto 
que autoriza a compra de vacinas
CÂMARA DEVE ABRIR AS PORTAS SÓ DURANTE A SESSÃO

A Câmara realizará sessão extraordinária na próxima segunda-feira para definir se autoriza o prefeito de Umuarama a disponibilizar 
recursos financeiros para a compra de vacinas contra a covid-19. Para tanto, o Município pretende integrar o Conectar (Consórcio Nacional 
de Vacinas das Cidades Brasileiras) e comprovar a participação até o dia 19 deste mês, por isso há pressa na votação. l 6 e 10

Concurso da PC

Deputado pede 
nomeação de 
candidatos 
aprovados  

l 2

Projetos proíbem 
fogos de artifício 
com estampido 

no Paraná
l 3

Professores do 
Estado podem 

entrar em greve 
segunda-feira

l 5

Progresso
No Distrito de Roberto Silveira, a Prefeitura de 

Umuarama executa obras de drenagem pluvial e 
pavimentação asfáltica atendendo a maior parte das 
ruas, um dos mais distantes da sede. O investimento 
é de mais de R$ 960 mil na construção de mais de 7 
mil metros quadrados de asfalto em CBUQ, galerias 

pluviais e bocas de lobo. l 7

O Paraná recebeu parecer favorável do comitê técnico da Organização Mundial de Saúde Animal e deu mais um passo para o 
reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. l 4

Validação

Empresariado de
Umuarama não

assina a “carta da 
desobediência”

l 8
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 0,86 1,11 5,20
IGP-M (FGV) 2,58 2,53 5,17 28,94
IGP-DI (FGV) 2,91 2,71 5,69 29,95

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,2314 1,2571 1,2894
IGP-DI (FGV) 1,2308 1,2655 1,2995
* 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 MAR: 2,27% + multa

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

9/2 a 9/3 0,5000 0,1159 0,0000
10/2 a 10/3 0,5000 0,1159 0,0000
11/2 a 11/3 0,5000 0,1159 0,0000
12/2 a 12/3 0,5000 0,1159 0,0000
13/2 a 13/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,25% 23,29 
Vale ON +2,62% 99,70 
ItauUnibanco PN +0,15% 27,36 
Bradesco PN +1,74% 25,19 
CVC Brasil ON +10,96% 18,12 
Sid. Nacional ON +9,17% 37,28

IBOVESPA: +1,96% 114.983 pontos

Iene 108,51
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 90,82

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,9% 5,5420 5,5430 -1,1%

PTAX  (BC) -2,7% 5,5884 5,5890 +1,1%

PARALELO -2,5% 5,2900 5,7800 -1,4%

TURISMO -2,5% 5,2900 5,7600 -1,4%

EURO -2,2% 6,6820 6,6850 -0,4%

R$/m2 JAN FEV %m %ano %12m
Paraná 1.739,03 1.748,44 0,54 1,65 9,05
Norte 1.819,91 1.817,50 -0,14 2,80 13,85
Oeste 1.782,32 1.791,51 0,52 1,86 10,96

DÓLAR 11/03

Iene R$ 0,0515
Libra est. R$ 7,81
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.180,50 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/03 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. FEVEREIRO

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)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.415,50 4,00 3,5%
FARELO mar/21 402,00 -8,10 -6,3%
MILHO mar/21 555,00 7,25 2,6%
TRIGO mar/21 636,25 -14,50 0,4%

SOJA 161,05 -1,3% 4,0% 160,00
MILHO 77,63 0,2% 7,0% 78,00
TRIGO 79,37 0,0% 3,8% 80,00
BOI GORDO 283,76 -0,1% -1,2% 285,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/03 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 11/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -0,9% 1,2%
SOJA Paranaguá 172,00 0,6% 4,2%
MILHO Cascavel 82,00 2,5% 6,5%

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. 19/3 físicas 15/3,domésticos 5/3

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sexta

35 18

Sexta

30 17 30 19

SábadoSábado

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

19
h

34h

Crescente
21/3 - 11h41

Minguante
5/03 - 22h32

Nova
13/03- 07h23

Cheia
28/3 -15h50

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

9Sexta-feira 12 de março de 2021  VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Preste mais atenção na sua imagem, mesmo 
que esteja trabalhando de maneira remota. 
No amor alguém popular e muito disputado 
pode despertar seu interesse, mas investigue 
se ele (a) já não tem compromisso. 

Cuidado com a saúde e aparência. Na vida 
profissional você pode receber uma nova 
proposta de emprego. No amor, a atração 
física deve aumentar e você pode viver 
momentos intensos. 

Relacionamentos continuam em destaque e 
isso também se aplica no trabalho: agir em 
parceria será o caminho para o sucesso. Um 
namoro ou lance recente tem boas chances 
de ficar mais sério.

Além de mostrar mais objetividade na hora 
de expressar suas ideias, você também vai 
dar um show de simpatia. A paquera vai estar 
mais agitada e promete novidades. Um amor 
à primeira vista não está descartado.

Pode pintar uma boa oportunidade de 
encher bolso mas prefira liquidar as dívidas 
ou investir a grana em algo sólido. Soli-
dez no  romance, aproveite para organizar 
a vida financeira de vocês e adquirir algo 
importante.

Você segue confiante para colocar assuntos 
pessoais em ordem. É um bom momento 
para se reaproximar das pessoas queridas 
ainda que apenas de forma virtual. No amor 
vai se destacar na conquista.

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 indivíduos nascidos no dia 12 de março são corajosos e determinados e fortes 
o suficiente para suportarem as decepções da vida. São capazes de desenvolver 
habilidades naturais se concentram em objetivos e definem suas metas de maneira 
racional e a longo prazo.

Horóscopo nascido em 12 de março

Você vai esbanjar criatividade e anima-
ção em tudo o que fizer. Aproveite o bom 
momento para participar de um sorteio a 
sorte estará ao seu lado. Se o coração está 
livre vai colecionar admiradores.

Você não é dos mais aventureiros, mas não 
se surpreenda se tiver o desejo de aprender 
coisas novas e sair da rotina nesta sexta. Na 
vida pessoal jogue seu charme nas redes 
sociais.

As amizades estarão mais ativas e você 
poderá contar com isso para o que precisar 
inclusive na paquera, ainda que seja virtual. 
Pra quem tem compromisso, os interesses 
em comum devem crescer 

“Sextou” e há chance de entrar um dinheiro 
que não estava esperando. Talvez a paquera 
não traga muitas novidades, mas um lance 
escondido pode surpreender.

Pode surgir a oportunidade de mudança de 
emprego. No amor, talvez precise ceder em 
alguns pontos para manter a paz no romance. 
O ciúme vai estremecer o relacionamento.

Você pode receber uma indicação de vaga 
ou até começar um empreendimento próprio 
junto com um parente. No amor a presença 
da família pode animar o romance, mas 
pegue leve no ciúme. 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol
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TIME DO ♥

09 03 03 07 02 03 06
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concurso: 2159
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95.056
82.510

07 17 20 28 29 38 39
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SAR
LABIRINTITE

DICASCORAL
CAMSARNAA

SERENOEUÇ
NASCRISTÃO
ÇAFIADOED

CADAIOEIRE
ELLETTOA

POPULARESM
PIACANECO
ENCUTISAR
RIVIERAOLEO

CASTAADESD
ÇAIDOSSUI

SÃOSEBASTIÃO

Originária
do Sião,

atual
Tailândia

A lateral
do corpo,
da cintura

à coxa

Recife de
(?), ecos-
sistema
marinho

Primeira
morada do
ser huma-
no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo

Forma de
trecho si-
nuoso de
estrada 

"Guerra (?)
Estrelas",
série de
filmes

"(?) ma-
caco no

seu galho"
(dito)

(?)
Sheeran,
cantor de
"Perfect"

(?) cheia:
atiça o lo-
bisomem
(Folcl.)

"Notícias
(?)", antigo
jornal sen-
sacionalista

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Troféu de
uma com-

petição
(pop.)

Ingmar
Bergman,
cineasta

sueco

Carne da
parte infe-
rior do lom-
bo do porco

Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

Os tempos 
já trans- 
corridos

Bacia do
toalete

Ela,
em francês
Feita com
capricho

Orvalho

Clube Atlé-
tico Minei-
ro (sigla)

Jogo de
baralho

Membro
de clube
Doença
canina

Pele do
rosto

Em (?) de:
prestes a

Substância
de tintas
Leste, em
francês

Acordos

Nome
céltico da

Irlanda

Perspicaz
(o humor)
Escalam 

montanhas

Que adora
Jesus

A torcida
do Timão

Desejo de
vingança

Wimbledon ou 
Roland-Garros

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner

Informa-
ções úteis

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma

nova hi-
drelétrica

Inflamação
no canal
auditivo
(Patol.)

Estratifica-
ção social
da Índia

(?) France-
sa: abriga
as cidades

de Nice 
e Saint-
Tropez

Tecido 
de robes
"Suíça", 

no placar

Fluido
de pneus

Ósmio
(símbolo)

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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E S E
S E R G I O M O R O
T O N O U V E

P R E J U D I C I A L
E L Ã R H D
I O P O N I V E L
T B O M L I S A

C O O R D E N A D A S
D I A D A N

C E N T R O O E S T E
B A P A S A X
O F L A P O M O

E S T R A N G U L A R
F A R I R R T
O B S C E C I L I A

P RO J E T O T A M A R

Canal 
que liga 
a Europa 

à Ásia

Fogo de
artifício
usado 

como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Planta
usada
como

vermífugo

O excesso
de álcool

para o
fígado

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universi-
dade", em

UFRJ 

Arrebata-
mento

repentino

Aparar 
(os galhos

de uma
planta)

Na hora
(?): no

momento
preciso

"(?) Secas",
obra de

Graciliano
Ramos 

(?) San-
tana, can-
tor de "Re-
bolation"

Acessório
da moda
francesa

(?) Kudrow,
a Phoebe

de
"Friends"

Lady 
(?): a

Princesa
de Gales

(?) hoc:
para esta
finalidade

(latim)

Região
produtora
de soja

(BR)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico

do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do

quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do

judô

Monitora 
ocorrências
no tráfego

(sigla)

Luciana
Mello,

cantora
paulista

(?) Meireles,
professora

e poeta
brasileira

Sujeito a
rejeição

Raio
(símbolo)

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

Desonesta; ilegítima

Tempero
de curas

Convencer;
induzir

Observação
(abrev.)
Atua na 

preserva-
ção das 

tartarugas
marinhas
no Brasil

"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Também,
na internet

(?) geográ-
ficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

Sim, em
francês

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte

Acessório essencial 
a excursionistas

Escuta 
(a música)
"Internet",

em IE

Terra natal
(fig.)

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu
a senha

Ministro 
da Justiça 

(2019)

(?)-com-
merce: a
compra e
venda on-

line

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.

Deputado pede nomeação de
aprovados em concurso da PC

O deputado Estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL), que preside a Comis-
são de Segurança Pública da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), usou a tribuna 
da Casa durante sessão re-
mota na última quarta-feira 
(10) para pedir que o gover-
no do Estado busque uma 
solução para a falta de efeti-
vo da Polícia Civil no Estado.

Durante sua fala o par-
lamentar também voltou a 
cobrar um posicionamento 
da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) sobre o cance-
lamento do concurso público 
que ocorreria no último dia 21 
de fevereiro e prejudicou mais 
de 100 mil participantes.

“Todos nós soubemos de úl-
tima hora, em cima da aplicação 
da prova. Até o presente momen-
to ainda não foi marcado a reali-
zação das provas e nós pedimos 
uma agilidade neste sentido 
para que isso possa acontecer”, 
afirmou Martins.

CANCELAMENTO E 
FALTA DE EFETIVO

A seleção tinha como ob-
jetivo o provimento de car-
gos de delegados, investiga-
dores e papiloscopistas no 
Paraná. Há pelo menos dez 
anos sem concurso, o último 
realizado em 2010, a Polícia 
Civil sofre com a falta de efe-
tivo e o acumulo de funções, 

Solução Paliativa
Segundo o deputado Delegado Fernando Martins, muito embo-

ra não resolva a situação por completo, a convocação de candi-
datos aprovados em concursos anteriores e que ainda não foram 
chamados para tomar posse dos cargos poderia ser uma solução 

momentânea para a falta de efetivo.
“Sabemos que o concurso público demora para ser realizado e 

vai demorar demais para a nomeação daqueles aprovados. Por isso 
eu peço também para que a Secretaria de Segurança Pública avalie 
a nomeação dos 433 candidatos aprovados no concurso para escri-
vão de polícia para que a gente possa resolver, em parte, a falta de 
efetivo no Estado do Paraná”, destacou ao afirmar que não haveria 

qualquer impedimento legal para que isso ocorresse.

o que prejudica o atendimen-
to à população.

Em dezenas de Comarcas 
pelo Estado não há se quer de-
legados. Alguns chegam a acu-
mular mais de dez delegacias. 
Segundo o Núcleo de Concur-
so da UFPR, o cancelamento, 
anunciado poucas horas antes 

do exame, teria acontecido 
por falta de condições sanitá-
rias, o que colocaria em risco 
a saúde dos candidatos e das 
pessoas envolvidas na aplica-
ção do exame.

Até o momento não foi di-
vulgada uma nova data para 
a realização das provas.

DEPUTADO que é presidente da Comissão de Segurança da Alep lembra que dezenas de 
Comarcas estão sem delegados e alguns chegam a acumular mais de dez delegacias

ASSESSORIA
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Projetos proíbem 
fogos de artifício com
estampido no Paraná

Proibir a utilização de fo-
gos de artifício com estam-
pido em todo o estado. É 
o que prevê os projetos de 
lei 851/2019, 5/2021 e 
51/2021, que tramitam na 
Assembleia Legislativa. As 
propostas são assinadas 
pelo deputado Cobra Re-
pórter (PSD), pela deputada 
Cantora Mara Lima (PSC) e 
pelo deputado Tercilio Turini 
(CDN), respectivamente.

O texto apresentado por 
Mara Lima cria uma nova lei 
proibindo a queima e a sol-
tura de fogos de artifícios 
e artefatos pirotécnicos de 
alto impacto ou com efeitos 
de tiro no Estado do Paraná, 
assim como o projeto do de-
putado Cobra Repórter (PSD) 
que também proíbe efeito so-
noro superior a 85 decibéis.

Já a proposta de Tu-
rini altera a Lei Estadual 
13.758/2002, que dispõe 
sobre a instalação de fábri-
cas de fogos de artifício, 
bem como a fiscalização 
e comercialização de seus 
produtos. A alteração previs-
ta na proposição determina 
que só serão permitidos no 
estado do Paraná fogos com 
efeitos de cores, conheci-
dos como luminosos, fo-
gos de vista, que produzem 
efeitos visuais sem tiro, as-
sim como os similares que 
acarretam barulho de baixa 

Prejuízos causados à audição
Já a deputada Cantora Mara Lima destacou o prejuízo causado 

à audição pelo estampido dos fogos. “Segundo a OMS sons com 
mais de 85 decibéis podem prejudicar a audição, especialmente 

acima de 120 decibéis com intensidade semelhante ao barulho de 
turbinas de avião. Os fogos de artifício com barulho produzem sons 

que ultrapassam os 150 decibéis”, destacou.
O deputado Turini ressalta que a população vem solicitando 

uma alteração na atual legislação proibindo a prática de soltura de 
fogos de artifícios com estampido e que inúmeros municípios do 
estado e do país já regulamentaram a atividade. Em Curitiba, a lei 
municipal 15.585, que trata do tema, foi sancionada em dezembro 
de 2019 e está em vigor desde o mesmo mês de 2020. A legislação 
da capital paranaense dispõe sobre a proibição da queima, soltura 

e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto 
impacto ou com efeitos de tiro. Outras capitais como Porto Alegre e 
São Paulo já possuem leis semelhantes. Aqui no Paraná as cidades 

de Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina e São José dos Pinhais 
também proibiram folgos de artifício com barulho.

“A comemoração de datas ou eventos festivos pode ser feita de 
maneira que não agrida parte significativa do meio ambiente. Fogos 
de vista, apenas com efeitos visuais, podem substituir perfeitamen-

te os estouros que maltratam pessoas e animais”, conclui Turini. 
Os textos aguardam a apreciação e aprovação da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) e das demais Comissões da Casa para 
seguir para o plenário e ser votado. Por se tratar de temas seme-
lhantes, serão unificados e seguirão a tramitação em conjunto.

intensidade. Ainda segun-
do o projeto fica proibido a 
utilização de ar tefatos que 
causem intensidade sonora 
superior a 85 decibéis ou 
com efeitos de tiros. 

De acordo com os auto-
res, o objetivo é garantir o 
bem-estar de idosos, bebês, 
crianças, portadores de au-
tismo e animais que sofrem 
com o barulho do estampido.

“Vamos criar um ambien-
te saudável aos bebês, crian-
ças, pessoas com transtor-

no do espectro do autismo, 
animais de estimação e ao 
meio ambiente tornando os 
shows e fogos de artifício 
mais inteligentes, mais mo-
dernos e mais adequados 
ao mundo em que vivemos, 
retirando os ruídos indese-
jáveis, estimulando o brilho 
visual e as tecnologias que, 
a cada dia que passa, dei-
xam mais lindos os shows 
pirotécnicos”, explicou o 
deputado estadual Cobra 
Repórter (PSD).

PROJETO da deputada Cantora Mara Lima cria uma lei proibindo a queima e a soltura de fogos de artifícios de alto impacto ou com efeitos 
de tiro no Paraná

ALEP

Lição à Gilmar Mendes
O juiz da 1ª Vara Federal de Curitiba, Friedmann Anderson 
Wendpap, deu ganho de causa ao promotor Leonir Batisti, 

chefe do Gaeco do Paraná, chamado de bêbado pelo 
ministro do STF Gilmar Mendes. Em 7 de novembro de 

2019, em julgamento que revisou a execução da pena após 
condenação em segunda instância, Mendes disse que Batisti 

“foi surpreendido numa blitz embriagado” e que “veja 
bem, parece que o alcoolismo é um problema do Ministério 
Público hoje”. O fato jamais ocorreu. Em agosto passado, no 
julgamento de aditivo de um acordo de delação homologado 

pela Vara Criminal de Londrina, o ministro votou à carga 
contra Batisti, dizendo que “o problema dele não seria o 

alcoolismo, mas assédio sexual”. A notícia-crime de assédio 
já havia sido arquivada. Para o juiz, o ministro não pode usar 
sua imunidade de magistrado para ofender as pessoas. Na 
sentença que fixa em R$ 60 mil o valor da indenização por 

danos morais, o magistrado dá uma aula ao ministro que se 
acostumou a disparar ofensas contra qualquer um que lhe 

cruze o caminho, até colegas do STF.

Veto derrubado
Deputados estaduais 
derrubaram, em discussão 
única o veto total do 
Executivo ao projeto 
de lei de Luiz Fernando 
Guerra (PSL), que trata 
da proibição de aumento 
de tarifas de pedágio em 
contratos de concessão ou 
permissão quando houver 
atraso no cronograma 
de execução de obras 
ou melhoramentos. A 
derrubada foi orientação 
do líder do Governo, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), que alegou um 
“equívoco” na elaboração 
do veto. “O projeto vai de 
encontro ao que o Governo 
quer em relação aos novos 
contratos de pedágio”, 
afirmou.

Defesa da sociedade
De acordo com o autor 
da proposição, o texto 
representa uma defesa 
da sociedade. “O governo 
reconhece que esta é 
uma propositura nobre. 
A proposta que proíbe 
concessionárias de pedágio 
de aumentar as tarifas 
enquanto o cronograma de 
obras não for cumprido trata 
dos contratos futuros. É um 
projeto importante que vai 
beneficiar a população”. A 
proposição aponta que serão 
consideradas em atraso as 
obras ou melhoramentos 
que estiverem em desacordo 
com os prazos e condições 
estipuladas no respectivo 
contrato de concessão ou 
cronograma.

Novo secretário
O presidente Jair Bolsonaro 
exonerou ontem (11) 
o empresário Fábio 
Wajngarten do cargo 
de Secretário Especial 
de Comunicação Social 
(Secom) do Ministério 
das Comunicações e 
nomeou o almirante de 
esquadra Flávio Augusto 
Viana Rocha para exercer 
o cargo interinamente. 
O militar chefiava a 
Secretaria de Assuntos 
Estratégicos. Wajngarten 
assumiu a Secom em abril 
de 2029, em substituição 
a Floriano Barbosa de 
Amorim, nomeado no 
início do governo, após ter 
trabalhado no gabinete do 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), filho do 
presidente.

 Lerner com covid
O ex-governador Jaime 
Lerner, que está infectado 
com a covid-19, já tomou as 
duas doses da vacina contra 
o coronavírus. Os sintomas 
são leves e ele está em 
repouso em sua residência. 
“Eu queria reforçar nossos 
sentimentos de muita força, 
de recuperação plena de 
dois políticos paranaenses. 
Falo do governador Jaime 
Lerner, que está com covid. 
Ele já tem 83 anos, faz 
diálise”, disse o deputado 
Michele Caputo (PSDB), 
que comentou também 
que o ex-ministro Euclides 
Scalco enfrenta problemas 
de saúde, não relacionados 
com o novo coronavírus.
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Paraná validado como 
Área Livre de Aftosa 
sem Vacinação

O Paraná recebeu nesta 
semana o parecer favorável 
do comitê técnico da Orga-
nização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) e deu mais um 
passo para o reconhecimento 
internacional como área livre 
de febre aftosa sem vacina-
ção. O anúncio foi feito pela 
ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, em audiência virtual 
com o governador Ratinho Jr.

Também foram reconheci-
dos os pleitos do Rio Gran-
de do Sul e do Bloco I (Acre, 
Rondônia e parte do Amazo-
nas e do Mato Grosso). Isso 
significa que as três solici-
tações brasileiras foram re-
comendadas para avaliação 
final durante a 88ª Sessão 
Geral da Assembleia Mun-
dial dos Delegados da OIE, 
que ocorrerá no período de 
22 a 28 de maio deste ano, 
no formato virtual.

O Paraná obteve reconheci-
mento nacional de Área Livre 
de Febre Aftosa sem Vacinação 
em agosto do ano passado e 
essa validação da OIE é mais 
uma conquista histórica para o 
setor agropecuário. O Estado é 
o maior produtor e exportador 
de produtos da cadeia animal 
do País, com liderança em avi-
cultura e piscicultura.

“O Paraná buscava essa 
qualificação há 50 anos, 
meio século de luta. É um 
trabalho de muitos técnicos 
e do setor como um todo. É 
um passo muito importan-
te”, afirmou Ratinho Jr. “Ago-
ra em maio vamos conseguir 
a chancela mundial. Cerca 

Fruto do planejamento
Para o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, a 

conquista é fruto de mais de 50 anos de planejamento, engaja-
mento da sociedade, da iniciativa privada, de produtores rurais, 
de lideranças políticas e do Governo do Estado. Desde outubro 
de 2019 está proibido o uso e comercialização da vacina contra 

febre aftosa no Paraná. A campanha de vacinação, que acontecia 
duas vezes por ano, foi substituída pela campanha de atualiza-

ção de rebanhos. O cadastro é obrigatório para garantir a rastre-
abilidade e a sanidade do rebanho.

“Agora passamos de uma fase de vacinação para vigilância cons-
tante nos 33 postos de fiscalização. Estamos atentos e preparados 

para essa questão”, afirmou Martins.

de 65% do mundo não com-
pra carne do Paraná pela au-
sência desse reconhecimen-
to. Ou seja, alguns bilhões 
de dólares entrarão na nos-
sa economia, gerando milha-
res de novos empregos”.

A ministra Tereza Cristina 
afirmou que a fase vencida 
pelo Paraná foi a mais difícil. 
“Recebi a notícia da OIE da 
aprovação de todos os esta-
dos nessa fase para em maio 
conseguir a aprovação final. 
Quero cumprimentar a todos 
pelo esforço”, afirmou. “Ago-
ra o desafio é manter o sta-
tus e as nossas equipes téc-
nicas vigilantes. É momento 
de parabenizar aos governa-
dores e aqueles que se en-
gajaram nessa luta”.

Neste momento, de acor-
do com os trâmites de ava-
liação da OIE, todos os 182 
Delegados da Organização 
serão comunicados da de-
cisão e terão o prazo de 60 
dias para solicitar informa-
ções sobre os pleitos bra-
sileiros, de forma a susten-
tar a votação durante a 88ª 
Sessão Geral.

MOMENTO HISTÓRICO
Com o reconhecimento, o 

setor agropecuário vai garan-
tir a abertura de novos mer-
cados e atrair investimentos 
para as cadeias de suínos, 
peixe, frango, leite e pecuá-
ria bovina de corte. O status 
sanitário internacional per-
mitirá ao Paraná praticamen-
te dobrar as exportações de 
carne suína e alcançar mer-
cados como Japão, México 
e Coreia do Sul, que pagam 
mais pelo produto com reco-
nhecida qualidade sanitária.

“Provamos para o mundo 
que não temos aftosa, que 
não temos o vírus circulando 
aqui. Começamos a vacinar 
nos anos 1960. E desde en-
tão o Paraná articula campa-
nhas para eliminar a circula-
ção e aprendemos muito ao 
longo desse tempo. Conse-
guimos demonstrar cabal-
mente ao mundo e ao comi-
tê técnico e científico da OIE 
que não há esse vírus nesse 
espaço de mundo chamado 
Paraná”, afirmou o secretá-
rio de Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Ortigara.

A comemoração do status que permitirá ao Paraná dobrar exportações de carne suína e alcançar mercados como Japão, México e Coreia do Sul

JONATHAN CAMPOS/AEN

Presidentes
A deputada Aline 
Sleutjes (PSL-PR) 
e o deputado Aliel 
Machado (PSB-
PR) foram eleitos 
presidentes de 
duas comissões 
importantes 
no legislativo 
federal. Aline vai 
comandar a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e Aliel, a Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática. “O agro representa 20% do PIB e bate 
recorde todos os anos na exportação”, disse Aline.

Preside II
“Essa comissão trata de temas 
importantes. Situações que 
hoje são a prioridade número 
um do país. Desde educação de 
qualidade para as pessoas mais 
simples, até a vacina que vai 
proteger as pessoas. Além disso, 
a comunicação e a liberdade 
de imprensa, que passam por 
dificuldades e sofrem ataques 
constantes. E sabemos do papel 
fundamental que elas têm num 
país democrático”, afirmou Aliel.

Crédito
Os agentes financeiros do 
Estado disponibilizaram linhas 
de crédito, o chamado “dinheiro 
novo”, na ordem de R$ 618 
milhões durante este um ano da 
pandemia. As contribuições da 
agência estadual do BRDE, de 
R$ 317 milhões, e da Fomento 
Paraná, de R$ 328 milhões, 
permitiram amenizar o impacto 
econômico sobre milhares de 
paranaenses ao longo desses 12 
meses.

Enfermeiros
O presidente da Fundação 
Municipal de Saúde de Foz do 
Iguaçu, Sergio Fabriz, informou 
que a Unioeste lançou edital de 
chamada para contratação de 
30 enfermeiros que vão atuar no 
Hospital Padre Germano Lauck. 
A contratação já faz parte do 
convênio com a Itaipu Binacional 
que passou a integrar o plano de 
contingência contra o covid na 
fronteira

Contra dengue
A Secretaria Estadual de Saúde 
adianta que já são 3.927 casos 
de dengue no estado desde 
o fim de julho de 2020 até 
o início de março de 2021. 
Dos 399 municípios, 347 
apresentaram notificações 
de dengue e, deste total, 
223 cidades com casos 

confirmados. Para frear a 
doença, a Fecomércio entrou 
na guerra contra o mosquito 
Aedes aegypti e desenvolveu 
uma série de ações para conter 
o desenvolvimento da doença 
e convida a população a aderir 
à campanha Aqui o Mosquito 
Não Entra.

Como será
A principal estratégia da 
campanha é eliminar focos do 
mosquito, registrar em fotos o 
antes e depois, compartilhar 
no aplicativo do Sesc. Para 
cada ação haverá uma 
pontuação. Os participantes e os 
municípios que mais obtiverem 
pontos por eliminação do 
mosquito e criadouros serão 
premiados ao término da 
campanha, em 15 de abril.

R$ 1 bilhão
A Frísia, cooperativa dos 
Campos Gerais, pretende em 
cinco anos investir quase R$ 1 
bilhão em expansão e novos 
negócios. “Estamos rumando 
aos 100 anos e, nos próximos 
cinco anos, teremos os 
projetos de crescimento, vários 
investimentos, seja na produção 
da pecuária de leite, grãos e 
também suinocultura”, afirma 
Renato Greidanus, diretor-
presidente da Frísia, a mais 
antiga cooperativa de produção 
do Paraná e segunda do Brasil.

Há vagas
O IBGE abriu dois processos 
seletivos que preveem a 
contratação temporária de 
325 recenseadores no Paraná. 
Um dos editais oferece 296 
vagas para a função de agente 
de pesquisas e mapeamento, 
enquanto o prevê a contratação 
de 29 pessoas para atuarem 
como supervisor de coleta e 
qualidade. As inscrições seguem 
até o dia 26 pela internet.

DIVULGAÇÃO
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colunaProfessores do Estado 
podem entrar em 
greve na segunda

Professores da rede es-
tadual de ensino ameaçam 
entrar em greve na próxima 
segunda-feira (15), dia em 
que as aulas em modelo hí-
brido devem ser retomadas 
em todo Estado do Paraná.

A assembleia com a defini-
ção de greve geral ocorreu ainda 
em fevereiro. “Não vemos que 
agora é o momento dos profes-
sores e alunos voltarem para 
as salas de aula. A situação da 
pandemia está muito crítica e 
seria um grande risco para to-
dos”, afirmou o presidente da 
APP Sindicato em Umuarama, 
Clodoaldo Antunes.

No ano passado a Secre-
taria Estadual de Educação 

implantou as aulas on-line em 
todo Estado. “É importante 
lembrar que os professores 
farão atendimento remoto 
aos alunos.   Reforçamos que 
estamos em uma fase muito 
crítica com o aumento dos ca-
sos de covid-19”, lembrou.

Em nota enviada, o sindi-
cato que representa os pro-
fessores reafirma: “A APP 
Sindicato é totalmente contrá-
ria ao retorno das aulas pre-
senciais sistema híbrido onde 
30% dos alunos retornariam 
as escolas promovendo uma 
circulação de milhares de alu-
nos e propagando ainda mais 
o contagio pelo covid-19”.

Segundo a APP Sindicato, 

a Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná juntamen-
te com a Secretaria de Saú-
de se isenta de toda a res-
ponsabilidade – pais, mães 
e responsáveis pelos alunos 
são orientados a assinar um 
termo de responsabilidade.  
“Os protocolos de biossegu-
rança são ineficazes, já que 
serão seguidos apenas den-
tro das escolas, não há um 
controle dos alunos antes e 
depois das aulas, destacou.

O presidente da entidade em 
Umuarama, disse que os profes-
sores e funcionários querem vol-
tar para sala de aula, mas com a 
vacina e um ambiente de traba-
lho seguro para todos.

Rede municipal retorna
apenas no dia 5 de abril

Apesar da autorização do 
governo do Estado, a Secre-
taria de Educação de Umu-
arama decidiu adiar para 5 
de abril a volta das aulas 
presenciais nas escolas mu-
nicipais – para os centros 
de educação infantil (CMEIs) 
ainda não há previsão. A 
medida foi adotada pelo pre-
feito Celso Pozzobom, junto 
à secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegas-
so e chancelada pela se-
cretária de Saúde, Cecília 
Cividini, diante da escalada 
de casos positivos de coro-
navírus e da escassez de 
leitos para internamento 
dos pacientes com sintomas 
mais graves da doença.

“Decidimos adotar cautela 
neste momento porque, mes-

mo com todos os cuidados, a 
retomada das aulas na rede 
municipal aumentaria a circu-
lação de pessoas pela cida-
de, levando e buscando os 
alunos nas nossas 22 esco-

las, além de outras institui-
ções ligadas ao ensino muni-
cipal”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom. A nova data de-
pende, ainda, de avaliações 
futuras do cenário.

SALAS de aulas estão prontas em Umuarama, somente à espera dos alunos que participa-
rão presencialmente

ALEX MIRANDA

Senac e Agência do Trabalhador 
oferecem qualificação online

Uma parceria entre o Se-
nac/ Umuarama e a Prefei-
tura, por meio da Agência 
do Trabalhador, está abrin-
do oportunidades de quali-
ficação profissional gratui-
ta para trabalhadores que 
querem melhorar o currícu-
lo e, com isso, aumentar 
as chances de sucesso no 
mercado de trabalho.

Os cursos são de forma 
online, com transmissão 
ao vivo em plataforma di-

gital do Senac. 
São oferecidos cursos de 

Qualidade no Atendimento 
ao Cliente (40h), Gestão de 
Pequenos Negócios em Co-
mércio e Serviços (40h) e 
E-Commerce – Vendendo no 
Comércio Eletrônico (42h). 
Cada curso conta com 30 va-
gas por turma. Datas e horá-
rios estão informados no link 
de cada título. Para partici-
par o aluno deve ter 16 anos 
ou mais e Ensino Fundamen-

tal completo, além de aten-
der ao pré-requisito de renda 
exigido pelo Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), para 
pessoas com renda familiar 
per capita de até dois salá-
rios-mínimos federais. Para 
esclarecer dúvidas ou soli-
citar maiores informações, 
entre em contato pelo fone 
(44) 3621-5700. O Senac 
Umuarama fica na Av. Duque 
de Caxias, 5238, ao lado do 
Tiro de Guerra 05.012.

Milhões no bolso
Enquanto isso, lobistas dos 
laboratórios estrangeiros que 
transitam no Ministério estão 
faturando US$ 0,50 (cerca de 
R$ 2,80) com a dupla dose 
negociada. 

O time todo
Pelo menos 11 funcionários 
da Comunicação (Assessoria, 
Marketing, Cerimonial) 
do Ministério dos Direitos 
Humanos estão com covid-19. 
Todos foram para casa. A 
ministra Damares Alves mandou 
fechar os andares para limpeza 
ontem e hoje.

$pray
O senador Humberto Costa 
(PT-PE), ex-ministro da Saúde, 
pediu ao MPF uma investigação 
sobre os gastos da comitiva do 
Spray a Israel. 

Chance para MEI
O presidente Jair Bolsonaro 
consultou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, sobre 
ampliar o piso de R$ 80 mil 
para R$ 160 mil de faturamento 
para o cadastro dos pequenos 
como Microempreendedores 
Individuais (MEI). A proposta foi 
levada pelo presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, que o visitou 
no Palácio do Planalto.

Oi colega
Aliás, Jefferson segue no 
esforço de convencer Bolsonaro 
a se filiar ao PTB para disputar 
a Presidência ano que vem. O 
presidente iniciou sua carreira 
política há mais de 30 anos na 
legenda, no Rio de Janeiro.

Mário, Pelé, Zico...
Diretoria e conselheiros do 
Flamengo, clube que administra 
o estádio do Maracanã, não 
concordam com PL da Assembleia 
Legislativa do Rio que altera o 
nome da arena de Jornalista Mário 

Vacinas
Há uma preocupação velada - e plausível - dentro do governo 

federal sobre a entrega das vacinas encomendadas dos 
laboratórios que já tiveram autorização da Anvisa para negociar 

com o Ministério da Saúde. Ocorre que o governo brasileiro entrou 
por último na fila das compras, diante dos impasses variados - 
até o negacionismo do presidente da República e a sua notória 
desconfiança sobre o produto. Países da Europa que lideram os 
pedidos mal receberam metade das encomendas. O Ministério 
divulga que comprou mais de uma centena de milhão de doses, 

mas não garante quando chegarão. É o maior mico da história da 
pasta. Não há confirmação da segunda dose suficiente.

Filho para Rei Pelé. Para eles, o rei 
do “Maraca” é Zico.

Garoto propaganda
Sabem quem é um dos garotos-
propagandas dos perfumes 
da Jequiti nos comerciais 
veiculados pelo SBT? O ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
genro do dono da emissora. Ele 
aparece abraçando a esposa, 
Patrícia Abravanel.

Cadeado no freezer
O prefeito de Araripina, a 682 
km do Recife, na luta para 
manter o povo em casa diante 
da pandemia, baixou um decreto 
que proíbe a comercialização de 
bebidas alcoólicas em qualquer 
estabelecimento da cidade, do 
último dia 10 até dia 18. Quem 
desobedecer, pagará multa de 
R$ 20 mil e o estabelecimento 
será fechado. 

Saúde dos deputados
Depois que o MP Estadual 
concedeu auxílio-saúde de até R$ 
2 mil a todos os seus funcionários, 
conforme divulgamos, a benesse 
ganhou as mesas da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco. 
Deputados querem aumentar em 
5% o subsídio usando esse artifício. 
Se passar, serão mais R$ 1.845 
mensais na conta.

Fonte da juventude 
Em Itaperuna (RJ), 112 anciãos 
com 120 anos se vacinaram 
em poucos dias. Depois o povo 
acusa as autoridades de inépcia 
na Saúde. Mas o MP e a polícia 
já investigam isso.

Fogo na reserva
Dezenas de hectares já foram 
queimadas num incêndio iniciado 
há uma semana na reserva 
indígena de 100 hectares da 
Aldeia Velha, no distrito de Arraial 
D’Ajuda, em Porto Seguro. Os 
fortes ventos de março contribuem 
para o avanço das chamas.
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Adesão a consórcio para compra 
de vacina depende da Câmara

Para ratificar a adesão 
de Umuarama ao Consórcio 
Nacional de Vacinas das Ci-
dades Brasileiras (Conectar), 
já manifestada formalmen-
te pelo município, o prefeito 
Celso Pozzobom encaminhou 
o projeto de lei 015/2021 
à Câmara Municipal e pediu 
urgência aos vereadores na 
votação. O prefeito manifes-
tou preocupação com o prazo 
apertado para aprovação do 
projeto, que valida o protoco-
lo de intenções firmado pelo 
município e mais de 1.700 ci-
dades junto ao Conectar para 
aquisição das vacinas contra 
o coronavírus, além de medi-
camentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde.

O projeto foi encaminha-
do à Câmara na terça-feira, 
9, mas o Legislativo esta-
va fechado. O recebimento 
ocorreu na quarta, 10, e 
o município precisa da lei 
aprovada e publicada até o 
próximo dia 19. “O aumento 
dos casos de covid-19 tem 
preocupado prefeitos de 

Cidade é uma das 250 interessadas
O Congresso também aprovou, na última semana, projeto de lei que autoriza a aquisição de vacinas pelos 

municípios. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) propôs a criação de um consórcio público de 
abrangência nacional para aquisição das vacinas. Até o momento, 1.703 municípios manifestaram interesse pela 
adesão. Umuarama é uma das 250 cidades interessadas entre os 399 municípios paranaenses. “Como resultado 

do cuidado que temos com a gestão dos recursos públicos e dos grandes esforços que realizamos para enfrentar a 
pandemia, já temos dinheiro reservado para a compra das vacinas”, disse o prefeito. “Estudamos as possibilidades, 
a questão legal e concluímos que o consórcio é a melhor alternativa. Mas para garantir a nossa adesão, precisamos 
do empenho dos vereadores em analisar e aprovar o projeto de lei com rapidez, caso concordem com a proposta 

de comprar o imunizante e vacinar gratuitamente a nossa população”, apelou Celso Pozzobom.

Números
Além de Maringá, oito cidades do Noroeste foram contempladas 

com novos leitos. Foram ativadas 45 UTIs e 34 enfermarias em Sa-
randi; 27 UTIs e 60 enfermarias em Umuarama; 23 UTIs e 19 enfer-
marias em Campo Mourão; 20 UTIs e 30 enfermarias em Paranavaí; 
18 UTIs e 25 enfermarias em Colorado; 10 UTIs e 20 enfermarias em 
Goioerê; 6 UTIs e 13 enfermarias em Cianorte e 10 leitos de enfer-
maria em Ubiratã. Parte dos leitos ativados em Campo Mourão (6 
UTIs) e Paranavaí (5 UTIs e 20 enfermarias) vem de uma ampliação 
emergencial realizada pelo Estado nos últimos dias. No total, foram 
779 novos leitos ativados em apenas duas semanas. Algumas estru-

turas ficarão em caráter permanente com os municípios.

todo o país. O cenário exige 
atitude rápida tanto do Exe-
cutivo quanto dos vereado-
res. A vacinação em massa 
da população é necessidade 
urgente para frear o colapso 
da saúde, evitando mortes 
por desassistência, e tam-
bém para retomar a ativida-
de econômica, a geração de 
emprego e renda e o convívio 
social”, justifica o prefeito.

Conforme o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), 
a aquisição de vacinas é 
atribuição do governo fede-
ral, mas diante da dificulda-
de em atender à população 
na velocidade necessária e 
da gravidade da pandemia, 
os prefeitos se organizaram 
para antecipar a compra de 
vacinas com base em de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que assegura 
aos municípios a competên-
cia constitucional para tanto, 
caso o PNI seja descumprido 
pelo governo e haja insufici-
ência de doses para imuni-
zar em massa a população.

PREFEITOS se organizaram para antecipar a compra de vacinas com base em decisão do Supremo Tribunal Federal

DIVULGAÇÃO

Estado já ativou 549 leitos de 
covid-19 na região Noroeste

O Noroeste do Paraná foi 
equipado com 549 novos lei-
tos exclusivos para o trata-
mento da Covid-19 desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020. Foram abertos pelo 
Governo do Estado 226 novos 
leitos de UTI e 313 de enfer-
maria adulto. Já os leitos de 
internação pediátrica somam 
5 em UTIs e 5 em enferma-
rias. Os dados englobam to-
dos os leitos implementados 
na macrorregião até a última 
quarta-feira (10).

Maringá é a cidade que 
concentra a maior parte dos 
investimentos. O sistema de 

saúde local já foi capacitado 
com 82 UTIs e 107 enferma-
rias adulto, além da totalidade 
dos leitos pediátricos destina-
dos à região. Essa implemen-
tação contou com investi-
mentos robustos no Hospital 
Universitário de Maringá.

No caso da estrutura uni-
versitária, apesar da contra-
tação emergencial, os novos 
leitos ficarão disponíveis para 
a população após a pande-
mia, ampliando a capacidade 
do sistema em definitivo. Para 
receber os novos leitos, o HU 
passou a utilizar a ala da clíni-
ca para adultos, finalizada no 

fim de 2018.
“Nossa ideia sempre foi 

ampliar a regionalização da 
saúde e ofertar leitos perto 
das casas das pessoas. Em 
um ano de pandemia essa 
rede atendeu quase 60 mil 
pessoas. Estamos passan-
do por um momento difícil, 
mas não deixamos ninguém 
desassistido”, afirmou o go-
vernador Ratinho Jr. “Abri-
mos mais leitos em um ano 
do que o Paraná abriu nos 
últimos 30. É resultado de 
um esforço coletivo com as 
prefeituras, a sociedade e a 
iniciativa privada”.

OS dados englobam todos os leitos implementados na macrorregião até a última quarta-
-feira (10)

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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2021

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

Para quem deseja se especializar a 
Universidade Paranaense é o lugar. 
Para 2021, estão abertas as inscrições 
para as turmas de pós-graduação lato 
sensu.

Em Umuarama, são disponibilizadas 
mais de 30 opções de cursos que 
contemplam todas as áreas do 
conhecimento. O corpo docente é 
formado por especialistas, mestres, 
doutores e pós-doutores. 

MBA em Finanças, Controladoria e 
Auditoria

MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e 
Liderança

MBA em Perícia, Auditoria e Gestão 
Trubitária

CONFIRA OS CURSOS DE MBA 
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:

Avança a pavimentação nas ruas
no distrito de Roberto Silveira

Começa a ganhar contor-
nos definitivos uma benfeito-
ria que terá grande impacto 
sobre o dia a dia da popula-
ção de Roberto Silveira. A Pre-
feitura de Umuarama executa 
obras de drenagem pluvial e 
pavimentação asfáltica aten-
dendo a maior parte das ruas 
do distrito, um dos mais dis-
tantes da sede. O investimen-
to é de mais de R$ 960 mil na 
construção de mais de 7 mil 
m² de asfalto em CBUQ (mas-
sa asfáltica quente), galerias 
pluviais e bocas de lobo.

A pavimentação é um so-
nho antigo da comunidade, 
praticamente desde a cria-
ção do distrito, que não con-
tava com nenhum palmo de 
asfalto. “Estamos atenden-
do Roberto Silveira com vá-
rias obras. Por muitos anos o 
distrito viveu esquecido e em 
nossa gestão recebeu uma 
unidade básica de saúde 
novinha, reforma completa 

na escola municipal e agora 
drenagem pluvial e asfalto. 
Ampliamos o projeto original 
e também vamos atender a 
rua da escola”, disse o pre-
feito Celso Pozzobom.

O município contratou por 
meio de licitação a execução 
de galerias de águas pluviais 
e 5,5 mil m² de pavimentação 
asfáltica com recursos do Mi-
nistério das Cidades/ Caixa 
e Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sane-
amento (Finisa), pelo preço 
global de R$ 768.920,00. “O 
valor contratual recebeu um 
aditivo de meta física para mais 
1.600 m² de asfalto, ao ser in-
cluída nas obras a Rua Bom Je-
sus (quadra onde se localizam 
a nova UBS e a Escola Muni-
cipal Benjamin Constant), que 
elevou o contrato em R$ 192 
mil”, acrescentou o secretário 
Isamu Oshima (Obras, Plane-
jamento Urbano, Projetos Téc-
nicos e Habitação).

Processo de finalização
A previsão de conclusão da obra, que era fevereiro de 2021, precisou ser estendida devido a imprevistos 

e dificuldades impostas pela pandemia. “Tivemos períodos chuvosos e problemas que atrasaram um pouco a 
preparação do solo”, explicou o diretor de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, “mas em poucas semanas a 
obra estará totalmente concluída, pois a capa asfáltica já está sendo aplicada”, informou. “O importante é que 
a obra está caminhando e logo estará finalizada, garantindo conforto e segurança aos moradores de Roberto 

Silveira e da zona rural que buscam serviços no distrito. Com a mesma atenção que cuidamos da sede do 
município, também atendemos aos distritos”, acrescentou Celso Pozzobom.

O investimento é de mais de R$ 960 mil na construção de mais de 7 mil m² de asfalto em CBUQ, galerias pluviais e bocas de lobo

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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Clamor
A Aciu, o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindilojistas) e o Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
(Sindecomu) encaminharam ofício 
ao Executivo municipal requerendo 
a flexibilização do decreto vigente 
referente ao enfrentamento da 
pandemia, em prol da abertura do 
comércio nos próximos sábados, 
em horário especial (9h às 17h). 
As entidades entendem ser 
plenamente concebível, uma vez 
que mesmo com o fechamento 
recente o número de casos 
positivos de Covid-19 segue uma 
escalada preocupante. Entendem 
que o comércio, definitivamente, 
não é disseminador e que o horário 
dilatado pode contribuir para que 
não ocorram aglomerações.

Bom desempenho
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama obteve um bom 
desempenho no encaminhamento 
de trabalhadores para contratação 
pelo mercado em fevereiro. Ao todo, 
163 trabalhadores conseguiram 
empregos com a intermediação da 
agência, que atendeu 2.068 pessoas 
que estavam procurando empregos 
e outras 330 que deram entrada no 
Seguro-Desemprego. Em termos 
comparativos, as contratações de 
fevereiro foram superiores às do 
mês anterior.

Entrega de currículos
No momento, a agência está 
recebendo currículos para a linha 
de produção de um abatedouro. 
Não é necessário agendamento. 
Basta entregar na recepção, no 
horário de expediente – das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h. Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo 
telefone (44) 3621-1100. A agência 
fica na Avenida Rio Branco, 4211, 
esquina com Rua Governador Ney 
Braga, na região central.

Construção civil
A relação de projetos aprovados 
para execução pela Diretoria de 
Planejamento Urbano da Prefeitura 
mostra que fevereiro teve o melhor 
desempenho para o mês, nos 
últimos quatro anos – atrás apenas 
de 2017. Com menos dias úteis, 
fevereiro inclusive levou vantagem 
sobre janeiro. Foram aprovados 
13.976,14 m² de obras civis, incluindo 
construções novas, ampliações 
e melhorias. No ano passado, o 

Audiência sobre pedágio
A população de Umuarama poderá acompanhar a oitava audiência do 

ciclo que debate o modelo de pedágio proposto pelo governo federal para 
as rodovias do estado nesta sexta (12). As anteriores foram presenciais 

e, desta vez, os deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio optaram por uma audiência totalmente on-line. Os 

debates terão início às 9h30 com transmissão pela TV Assembleia, site e 
redes sociais do Legislativo. Quem desejar poderá participar através do 

aplicativo Zoom pelo link da reunião: https://bit.ly/3eHCJB9.

mesmo mês teve apenas 9.667,95 
m² de obras, 13,2 mil m² em 2019 e 
11,5 mil m² em 2018.

Pacote
Medidas econômicas para auxiliar a 
população afetada pela pandemia 
do novo coronavírus foram 
anunciadas pelo governo do Estado 
e poderão ser acessadas na Casa do 
Empreendedor de Umuarama. São 
novas linhas de crédito da Fomento 
Paraná e do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE). O detalhamento sobre as 
regras para acesso aos recursos 
estará disponível já na próxima 
segunda (15).

Medidas complementares
Estão suspenso por 60 dias os 
pagamentos contratuais em 
andamento da linha de crédito 
Paraná Recupera (de até R$ 6 
mil). O cliente deverá formalizar 
o pedido de suspensão. O Estado 
também reativou o Paraná 
Recupera para novos clientes, com 
limite máximo por financiamento 
de até R$ 5 mil para a pessoa 
jurídica  e de R$ 1,5 mil para pessoa 
física. Serão mantidas as mesmas 
condições de análise simplificada, 
com juros de 4,39% ao ano, que 
dá 0,36% ao mês. O Microcrédito 
Banco do Empreendedor e o Banco 
da Mulher Paranaense continuam 
com as mesmas condições 
diferenciadas já praticadas.

Curso gratuito
O Senac Umuarama está com 
pré-inscrições para o curso gratuito 
‘E-commerce: Vendendo no 
Comércio Eletrônico’, com carga 
de 42 horas. As aulas serão à 
distância, das 19h às 23h , às 2ªs, 
4ªs e sextas-feiras, de 29/3 a 23/4. 
A pré-inscrição pode ser efetivada 
até o dia 21, pelo link https://bit.
ly/30CjjFr. Os interessados devem 
ter no mínimo 16 anos, renda 
familiar inferior a dois salários e 
possuir acesso à internet.

Mulheres empreendedoras
No mês dedicado à mulher, 
compilamos dados sobre o 
empreendedorismo feminino no 
PR. Segundo a Jucepar, de cada três 
empresas ativas, uma é comandada 
por mulheres (33,5%). Em números 
absolutos, participam do quadro 
societário de 505.378 de um total 
de 1.506.089 empreendimentos 
ativos no Paraná.

Empresariado de 
Umuarama não assina a 
‘carta da desobediência’

Empresários de Umua-
rama decidiram não assi-
nar uma ‘carta aberta’ que 
está circulando pelas redes 
sociais nos maiores municí-
pios de cada estado da fede-
ração. O presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), Orlando San-
tos ficou sabendo da carta 
através de comerciantes 
associados. Ele os orientou 
a não assinar, pois trata-se 
de um tipo de ‘tratado de 
desobediência’.

“Esta car ta aber ta foi 
enviada para empresários de 
todos os grandes municípios 
do Paraná, mas foi lançada em 
Ribeirão Preto/SP e chegou 
até aqui, em nossa cidade”, 
comenta o presidente.

A mensagem é destinada 
ao governador Ratinho Jr, ao 
prefeito Celso Pozzobom, aos 
vereadores do município, aos 
integrantes do Centro de Ope-
rações de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE – Municipal) e 
à população de Umuarama.

Os comerciantes que 
eventualmente assinarem a 
car ta, estarão informando 
que a par tir do dia 15 de 
março de 2021, não aceita-
rão e não seguirão qualquer 
decreto que impeça qualquer 
pessoa de exercer seu Direito 
Constitucional da Livre Inicia-
tiva, conforme o Art. 1º, IV, 
CF e Art. 170, CF).

Paralisação do setor sugere
uma quebra na economia

Em seu teor, é justificado no texto que empresários, colaborado-
res, funcionários públicos, aposentados, entre outros, não devem 
ter a continuidade de suas atividades inviabilizadas, fator que irá 

gerar demissões em massa. “Quem tem seus proventos sofrerá com 
enorme redução em virtude da inflação no preço dos produtos.

Pedimos que o Sr. Prefeito, Vereadores e Comitê de Contin-
gência que esqueçam a política e adotem o tratamento precoce, 

transparência da vacinação e verbas, façam investimentos na 
área da saúde, aumento de leitos, insumos, estoque de medica-
mentos, EPIs, dentre outros que garantam atendimento médico 
a todos, bem como a fiscalização contínua de festas clandesti-

nas, churrascos e aglomerações”, consta no texto.
De acordo com o presidente da Aciu, tal pedido é uma afronta 

aos decretos estadual e municipal que determinam a redução no 
atendimento do comércio e corroboram com o combate à dissemi-

nação da covid-19 no município.
“Tomar decisões desta maneira não é o caminho correto. 

Nossa intenção é manter o diálogo, a compreensão e o enten-
dimento entre os empresários e a Administração do Município, 

para que as melhores decisões sejam tomadas neste período 
que é de extrema delicadeza para a saúde da população. Ferir 
os decretos, desta maneira, significa fechar portas e nós (Asso-

ciação Comercial, Industrial e Agrícola), queremos é abrir as 
portas”, finaliza o presidente da Aciu.

O texto reitera que qual-
quer novo decreto que 
impeça o trabalho irá com-
prometer outro Direito Cons-
titucional, que é o da Dig-
nidade da Pessoa Humana, 
presente no Ar t. 1º, III, da 
Constituição Federal.

APÓCRIFO
Os elaboradores do mate-

rial que, apesar de não ser 
gráfico, pode ser tratado 
como um apócrifo (pois o 
texto que circula nas redes 
sociais não apresenta autoria 

e aparenta ter sido confec-
cionado na clandestinidade, 
com erros gramaticais e apre-
sentando nomes dos desti-
natários com erros claros). 
Além disso, em Umuarama 
o texto foi destinado ao pre-
feito deste município, mas o 
mesmo material que circula 
em Maringá, é destinado aos 
empresários e ao prefeito 
daquela cidade. Somente 
o teor da publicação é o 
mesmo, ressalvando a modi-
ficação na nomenclatura dos 
destinatários.

ORLANDO Luiz Santos foi procurado por empresários. “Este ‘tratado’ segue o caminho contrário que trilhamos, que é o de abrir as portas 
do comércio”

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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 em 2021. Uma delas é em 
Direito Empresarial Tributário que é 
destinada a advogados, magistrados, 
membros do Ministério Público, 
Procuradores, consultores, contadores e 
administradores.

O curso tem por objetivo capacitar o 
profissional para atuação na assessoria e 
consultoria tributária de empresas e na 
Administração Pública em níveis contábil, 
jurídico e administrativo, viabilizando 
diferenciais estratégicos para advogados, 
contadores, administradores e 
economistas, mediante didática 
diferenciada com análise de estudos de 
cases durante todo o curso.

O corpo docente e formado por 
pós-doutor, doutores, mestres e 
especialistas. As aulas acontecerão em 
regime quinzenal, sempre às sextas e 
aos sábados. O curso tem carga horária 
de 375 horas e quem deseja participar 

deve realizar a inscrição até o dia 31 
de março pelo site https://pos.unipar.
br/especializacao/direito-empresarial-
tributario/umuarama

Programa de descontos

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

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

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

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

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

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

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

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

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Direito Empresarial Tributário

Polícia Ambiental prende 
caçadores e apreende armas

Dois homens foram 
presos, armas e animais 
apreendidos, na quarta-feira 
(10), em Mariluz. As prisões 
e apreensões aconteceram 
depois que a Polícia Ambien-
tal de Umuarama recebeu 
denúncias anônimas de que 
caçadores mantinham em 
suas residências animais 
silvestres, carne proveniente 
de caça, armas e munições.

Duas residências foram 

alvos das denúncias. No pri-
meiro endereço, os policias 
encontraram 1,488 quilo de 
carne de capivara. Nas buscas 
pelo interior da casa foi locali-
zando uma espingarda calibre 
22 e 80 munições intactas 
para a referida espingarda.

Na sequência, um dos 
vizinhos, em condição de 
anonimato, relatou a equipe 
sobre outro homem que 
também seria caçador. A 

equipe foi ao segundo ende-
reço e encontrou também 
uma espingarda calibre 22 
com luneta, 56 munições 
intactas de mesmo calibre, 
2 aves da fauna silvestre, 
sendo elas 01 canários terra 
e 01 coleira papa-capim.

Os dois presos foram leva-
dos para a delegacia de Polícia 
Civil. A Polícia Ambiental lavrou 
multas por crimes ambientais 
no valor de R$ 1,5 mil. DUAS armas e vasta munição apreendidas em duas averiguações na cidade de Mariluz

Polícia Civil investiga se andarilho foi assassinado
A Polícia Civil de Umua-

rama aguarda o resultado 
de um laudo de necropsia 
feita no cadáver de Mauricio 

Francisco, um andarilho de 
44 anos de idade. Ele foi 
encontrado morto na manhã 
de ontem (quinta-feira, 11) 

em uma sarjeta, nos fundos 
do Conjunto Belo Monte.

Policiais militares foram 
acionados, inicialmente 
sendo comunicados de que 
o andarilho poderia ter sido 
vítima de agressões, pois 
havia muito sangue espa-
lhado no asfalto da rua 
José Marjerski.

Depois que o local foi iso-
lado para a aproximação de 
curiosos, uma equipe do Samu 
foi comunicada e compareceu 
ao local, constatando o óbito. 
Peritos do Instituto de Crimi-
nalística foram acionados e 
fizeram um levantamento, 
liberado o corpo para o reco-
lhimento ao IML.

Inicialmente os inves-
tigadores, que também 

analisaram o corpo super-
ficialmente, não encontra-
ram marcas que pudessem 
apontar uma agressão, tiro 

Uma residência de madeira que ficava situado á rua Souza Naves, centro de Pérola, foi totalmente destruída por 
um incêndio na noite da quarta-feira (10). Voluntários e um caminhão pipa da Prefeitura apoiaram o Corpo de 
Bombeiros de Altônia, que teve que se deslocar por mais de 30 kms, da sede regional para atender à ocorrên-
cia. O incêndio destruiu completamente a casa e por pouco não chegou à vizinhança. Policiais militares foram ao 
local e prestaram apoio, bem como uma ambulância municipal. Porém, não houve registro de feridos.
A causa do incêndio não foi descoberta.

ALEX MIRANDA

CORPO foi encontrado caído na sarjeta nos fundos do Jardim Belo Monte

OBEMDITO

DIVULGAÇÃO

ou per furações. Por tanto, 
somente o resultado do 
exame é que poderá esclare-
cer as reais causas da morte.
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CRUZE
LTZ

EQUINOX
LT

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

18/18    PRETO   COMPLETO, AUT.    R$ 87.900,00
                        COURO 

ONIX 1.0
LTZ

20/20   PRETO    COMPLETO, AUT.    R$ 74.900,00                         KM 3.800

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

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

EQUINOX
LT

17/18  BRANCO  COMPLETO, AUT.    R$ 114.900,00
                        COURO  

ONIX 1.4
ACTIV

18/19   BRANCO COMPLETO, AUT.    R$ 63.900,00                         

Vereadores votam na segunda-feira
texto que autoriza compra de vacinas

Em um comunicado ofi-
cial feito ao final da tarde 
de ontem (quinta-feira, 11), 
pela Secretaria de Comuni-
cação da Câmara Municipal 
de Umuarama, o presidente, 
vereador Fernando Galmassi, 
aponta que uma sessão 
extraordinária será convo-
cada ainda hoje (sexta-feira, 
12) para ser realizada na 

Saúde de Umuarama está à beira de chegar à 100 vítimas fatais da covid
A lista de óbitos em decor-

rência da covid-19 continua 
aumentando em Umuarama. 
Um homem de 73 anos que 
estava internado no Hospital 
Cemil e morreu na última quar-
ta-feira (10), tornou-se a 99ª 
vítima da doença na cidade.

Ontem (quinta-feira, 11), 
mais 44 casos de infecção 
pelo coronavírus foram con-
firmados pela Secretaria 
Municipal da Saúde – são 24 
homens, 19 mulheres e uma 
criança, que aumentam para 
8.198 o total de pessoas 
com diagnóstico positivo 
desde o início da pandemia.

Desse total, 4.961 umua-
ramenses já se recuperaram 
da covid, 3.108 positivados 

Vacinados
Até ontem (quinta-feira, 11), a Secretaria Municipal de Saúde 

de Umuarama tinha imunizado contra a covid-19 um total de 5.585 
pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de 
Vacinação. Além disso, 1.807 já receberam também a segunda 

dose. Ainda na quinta, estavam sendo imunizados os idosos com 
idade a partir de 79 anos. A Secretaria de Saúde recomenda que é 

necessário agendamento para evitar aglomerações.
As vacinas destinadas aos idosos estão disponíveis nas 

UBS Vitória Régia, Bem-Estar, Primeiro de Maio e Jardim 
Lisboa, e serão disponibilizadas enquanto houver doses 

em estoque. Mantenha as medidas de prevenção e vamos 
juntos vencer a pandemia.

próxima segunda-feira, 15. 
Nela, será discutida uma pro-
posição de autoria do Poder 
Executivo, que pede a auto-
rização do Poder Legislativo 
para que o município dispo-
nibilize recursos financeiros 
na aquisição de vacinas con-
tra a covid-19. Para tanto, a 
administração municipal teve 
que fazer parte do Consórcio 

Nacional de Vacinas das Cida-
des Brasileiras (Conectar).

Formalmente o prefeito 
celso Pozzobom encaminhou 
o projeto de lei 015/2021 à 
Câmara e pediu urgência na 
votação, pois há um prazo 
‘apertado’ para sua aprovação, 
que valida o protocolo de inten-
ções firmado pelo município e 
mais de 1.700 cidades junto 

ao Conectar para aquisição 
das vacinas contra o coronaví-
rus, além de medicamentos, 
insumos e equipamentos na 
área da saúde. Para tanto, 
o município precisa da lei 
aprovada e publicada até o 
próximo dia 19.

O texto será analisado 
hoje (sexta) pelas comissões 
parlamentares na Câmara e, 

segundo a assessoria de comu-
nicação, se aprovado, ainda na 
sexta-feira, será feita a convo-
cação para a sessão extraordi-
nária, que ocorrerá na segunda-
-feira (15), em horário ainda a 
ser definido. A publicação da 
pauta da sessão também deve 
acontecer hoje, quando projeto 
também estará disponível no 
sistema da Câmara.

estão em isolamento domici-
liar e o número de pacientes 
hospitalizados subiu para 
45, com 23 em unidades de 
terapia intensiva (UTIs) e os 
demais em enfermarias.

Desde o início da semana 
não há mais vagas de UTI 
Covid disponíveis nos hospi-
tais da cidade – todos os 27 
leitos seguem ocupados – e 
nas enfermarias a taxa de 
ocupação subiu para 90% – 
dos 60 leitos conveniados ao 
SUS, 54 estavam ocupados 
nesta quinta-feira.

As notificações de síndro-
mes gripais registradas desde 
março do ano passado somam 
21.275, das quais 10.328 
foram descar tadas para 

coronavírus e 2.749 suspei-
tas seguem em investigação. 

O primeiro caso positivo foi 
confirmado em 27 de março 

de 2020 e a primeira vítima da 
doença morreu em 29 de abril.

NOTIFICAÇÕES registradas desde março de 2020 somam 21.275, das quais 10.328 foram 
descartadas para coronavírus e 2.749 suspeitas seguem em investigação

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Palavras cruzadas

Preste mais atenção na sua imagem, mesmo 
que esteja trabalhando de maneira remota. 
No amor alguém popular e muito disputado 
pode despertar seu interesse, mas investigue 
se ele (a) já não tem compromisso. 

Cuidado com a saúde e aparência. Na vida 
profissional você pode receber uma nova 
proposta de emprego. No amor, a atração 
física deve aumentar e você pode viver 
momentos intensos. 

Relacionamentos continuam em destaque e 
isso também se aplica no trabalho: agir em 
parceria será o caminho para o sucesso. Um 
namoro ou lance recente tem boas chances 
de ficar mais sério.

Além de mostrar mais objetividade na hora 
de expressar suas ideias, você também vai 
dar um show de simpatia. A paquera vai estar 
mais agitada e promete novidades. Um amor 
à primeira vista não está descartado.

Pode pintar uma boa oportunidade de 
encher bolso mas prefira liquidar as dívidas 
ou investir a grana em algo sólido. Soli-
dez no  romance, aproveite para organizar 
a vida financeira de vocês e adquirir algo 
importante.

Você segue confiante para colocar assuntos 
pessoais em ordem. É um bom momento 
para se reaproximar das pessoas queridas 
ainda que apenas de forma virtual. No amor 
vai se destacar na conquista.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os indivíduos nascidos no dia 12 de março são corajosos e determinados e fortes 
o suficiente para suportarem as decepções da vida. São capazes de desenvolver 
habilidades naturais se concentram em objetivos e definem suas metas de maneira 
racional e a longo prazo.

Horóscopo nascido em 12 de março

Você vai esbanjar criatividade e anima-
ção em tudo o que fizer. Aproveite o bom 
momento para participar de um sorteio a 
sorte estará ao seu lado. Se o coração está 
livre vai colecionar admiradores.

Você não é dos mais aventureiros, mas não 
se surpreenda se tiver o desejo de aprender 
coisas novas e sair da rotina nesta sexta. Na 
vida pessoal jogue seu charme nas redes 
sociais.

As amizades estarão mais ativas e você 
poderá contar com isso para o que precisar 
inclusive na paquera, ainda que seja virtual. 
Pra quem tem compromisso, os interesses 
em comum devem crescer 

“Sextou” e há chance de entrar um dinheiro 
que não estava esperando. Talvez a paquera 
não traga muitas novidades, mas um lance 
escondido pode surpreender.

Pode surgir a oportunidade de mudança de 
emprego. No amor, talvez precise ceder em 
alguns pontos para manter a paz no romance. 
O ciúme vai estremecer o relacionamento.

Você pode receber uma indicação de vaga 
ou até começar um empreendimento próprio 
junto com um parente. No amor a presença 
da família pode animar o romance, mas 
pegue leve no ciúme. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 70

SAR
LABIRINTITE

DICASCORAL
CAMSARNAA

SERENOEUÇ
NASCRISTÃO
ÇAFIADOED

CADAIOEIRE
ELLETTOA

POPULARESM
PIACANECO
ENCUTISAR
RIVIERAOLEO

CASTAADESD
ÇAIDOSSUI

SÃOSEBASTIÃO

Originária
do Sião,

atual
Tailândia

A lateral
do corpo,
da cintura

à coxa

Recife de
(?), ecos-
sistema
marinho

Primeira
morada do
ser huma-
no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo

Forma de
trecho si-
nuoso de
estrada 

"Guerra (?)
Estrelas",
série de
filmes

"(?) ma-
caco no

seu galho"
(dito)

(?)
Sheeran,
cantor de
"Perfect"

(?) cheia:
atiça o lo-
bisomem
(Folcl.)

"Notícias
(?)", antigo
jornal sen-
sacionalista

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Troféu de
uma com-

petição
(pop.)

Ingmar
Bergman,
cineasta

sueco

Carne da
parte infe-
rior do lom-
bo do porco

Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

Os tempos 
já trans- 
corridos

Bacia do
toalete

Ela,
em francês
Feita com
capricho

Orvalho

Clube Atlé-
tico Minei-
ro (sigla)

Jogo de
baralho

Membro
de clube
Doença
canina

Pele do
rosto

Em (?) de:
prestes a

Substância
de tintas
Leste, em
francês

Acordos

Nome
céltico da

Irlanda

Perspicaz
(o humor)
Escalam 

montanhas

Que adora
Jesus

A torcida
do Timão

Desejo de
vingança

Wimbledon ou 
Roland-Garros

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner

Informa-
ções úteis

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma

nova hi-
drelétrica

Inflamação
no canal
auditivo
(Patol.)

Estratifica-
ção social
da Índia

(?) France-
sa: abriga
as cidades

de Nice 
e Saint-
Tropez

Tecido 
de robes
"Suíça", 

no placar

Fluido
de pneus

Ósmio
(símbolo)

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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E S E
S E R G I O M O R O
T O N O U V E

P R E J U D I C I A L
E L Ã R H D
I O P O N I V E L
T B O M L I S A

C O O R D E N A D A S
D I A D A N

C E N T R O O E S T E
B A P A S A X
O F L A P O M O

E S T R A N G U L A R
F A R I R R T
O B S C E C I L I A

P RO J E T O T A M A R

Canal 
que liga 
a Europa 

à Ásia

Fogo de
artifício
usado 

como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Planta
usada
como

vermífugo

O excesso
de álcool

para o
fígado

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universi-
dade", em

UFRJ 

Arrebata-
mento

repentino

Aparar 
(os galhos

de uma
planta)

Na hora
(?): no

momento
preciso

"(?) Secas",
obra de

Graciliano
Ramos 

(?) San-
tana, can-
tor de "Re-
bolation"

Acessório
da moda
francesa

(?) Kudrow,
a Phoebe

de
"Friends"

Lady 
(?): a

Princesa
de Gales

(?) hoc:
para esta
finalidade

(latim)

Região
produtora
de soja

(BR)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico

do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do

quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do

judô

Monitora 
ocorrências
no tráfego

(sigla)

Luciana
Mello,

cantora
paulista

(?) Meireles,
professora

e poeta
brasileira

Sujeito a
rejeição

Raio
(símbolo)

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

Desonesta; ilegítima

Tempero
de curas

Convencer;
induzir

Observação
(abrev.)
Atua na 

preserva-
ção das 

tartarugas
marinhas
no Brasil

"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Também,
na internet

(?) geográ-
ficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

Sim, em
francês

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte

Acessório essencial 
a excursionistas

Escuta 
(a música)
"Internet",

em IE

Terra natal
(fig.)

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu
a senha

Ministro 
da Justiça 

(2019)

(?)-com-
merce: a
compra e
venda on-

line

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.

Açúcar e canela para enfrentar problemas emocionais e materiais
Se sua vida está estagnada e 

você não consegue ver uma solu-
ção ou ter aquela sensação de alí-
vio e bem-estar, um banho feito 
simples, mas poderoso usando  
açúcar e canela  vai te ajudar e 
permitir que a sua vida flua de 
maneira próspera.

Você precisará apenas de dois 
litros de água, duas unidades de 
pau de canela ou duas colheres de 
canela em pó e três colheres de 
açúcar branco.

Fer va todos os ingredientes 

juntos por cerca de 10 
minutos, deixe esfriar e 
derrame lentamente no 
seu corpo dos ombros 
para baixo.

Nesse momento é impor-
tante fazer uma oração de 
poder, agradecendo, acre-
ditando que ficará recep-
tiva (o) às boas energias. 
Visualize a abundância já 
presente em sua vida.

Fonte: Terapia das Almas 
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O homem superior atribui a 
culpa a si próprio; o homem 

comum, aos outros.
(Confúcio)

CEREJA
A coluna destaca parabéns os  lei-
tores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (12)  vivas para Juliana Pe-
reira da Silva Conte e Roberto Dias 
Zoccal.  No sábado (13) vivas para 

Neide Bertossi, dayse barilli, Ademar 
Uliana Neto, Alfredo Makoto Terui, 

Luciane Helena Lúcio Bertolli e Maria 
Aparecida Barros Bodevan Trute No 
domingo  (14) vivas para Gilberto 

Carlos Lopes e Fernanda Peixoto.  Na 
segunda (15) parabéns para Edson 
Morel, Fabrizio Sakabe,  André Bal-
bino Bonnes, Antonio Comparsi de 

Mello, Fabiana Felipe Geraldi  e Fábio 
Lucas Gouveia Faccin. Da coluna: 

felicidades!

ATENDIMENTO - Os departamentos da Concessionária Uvel que englobam alguns setores  da Oficina, 
Funilaria e Departamento de Peças  está com a agenda de trabalho das 8h às 18h para acelerar  o 
serviço de atendimento a clientela Chevrolet.

ZOOM
CAROLINE STEFANI MATTOS QUEIROZ e ALEXANDRE QUEIROZ em dia de sessão re-

menber da Confraria Parceiros do Vinho. 

 THIAGO CASONI

ARROZ SÍRIO COM FRANGO!
INGREDIENTES
1 bife de filé de peito de frango
¼ de xícara (chá) de arroz
½ xícara (chá) de lentilha
1 cebola / 1 dente de alho
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de azeite
¼ de colher (chá) de pimenta 
síria
1 pitada de açúcar
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque a lentilha numa tigela 
funda e cubra com 1 xícara (chá) 
de água fervente. Deixe de molho 
Descasque e fatie a cebola em 
meias-luas médias. Descasque e 
pique fino o alho. Corte o bife de 
frango em tirinhas de cerca de 1 
cm x 7 cm. 3. Leve ao fogo médio 
uma panela pequena. Quando 

aquecer, junte ½ colher (sopa) de 
azeite e a cebola fatiada. Tempere 
com uma pitada de sal e de açúcar 
e diminua o fogo. Deixe cozinhar 
por cerca de 10 minutos, mexendo 
de vez em quando, até a cebola 

ficar bem dourada - não aumente o 
fogo para acelerar o processo, caso 
contrário, a cebola pode queimar 
em vez de caramelizar. Doure as 
tirinhas de frango. Junte metade da 
cebola dourada e o alho e misture 

por apenas 1 minuto. Acrescen-
te o arroz, ½ colher (chá) de sal 
e a pimenta síria. Junte a lentilha 
escorrida. Cubra com 1 xícara (chá) 
de água, misture e deixe cozinhar. 
Assim que começar a ferver, diminua 
o fogo e deixe cozinhar com a tampa 
entreaberta até a água secar, por cer-
ca de 12 minutos.. Na hora de servir, 
transfira para um prato e junte o 
restante da cebola caramelizada.

EMPREENDA
 O movimento ‘Conecta Delas’ 

nasceu em abril do ano passado, 
com o objetivo de apoiar mulheres 
empreendedoras e levar conteúdo 
de qualidade para auxiliá-las em 
um cenário de pandemia. Na ini-

ciativa, nasceu uma rede de apoio 
com mais de 6,5 mil mulheres 

envolvidas. A ideia deu tão certo 
que, neste ano, o evento terá duas 
semanas de imersão, com palestras, 

workshops, rodada de negócios, 
podcasts, e-books e muito mais. 
Tudo online e gratuito.  Entre os 

temas que serão abordados durante 
o evento estão: comportamento, 

posicionamento, tendências e mer-
cado, novos negócios , educação 
financeira profissional e pessoal, 

inovação e tecnologia, experiência 
digital e outros.O ‘Conecta Delas’ 

inicia no próximo domingo, dia 14 
de março, com Renata Malheiros 

Henriques, coordenadora nacional 
dos projetos de empreendedorismo 
feminino do Sebrae. A transmissão 
será às 17h, no YouTube. A progra-
mação completa será revelada ao 

vivo no mesmo dia
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