
Vereadores autorizam Município
a comprar vacinas contra a covid
PRAZO PARA A CIDADE ENTRAR NO CONSÓRCIO TERMINA SEXTA

Depois que a Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável, o projeto de lei que permite ao Município participar 
do Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras) e, com isso, adquirir vacinas contra a covid-19, foi 
encaminhado para sessão extraordinária ontem à noite e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. l 4
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Desrespeito
Fiscais que integram a força-tarefa que averigua casos 
de descumprimento às medidas restritivas que visam 

reduzir a transmissão da covid-19 dispersaram, no fim de 
semana, aglomerações no Centro e nos bairros, além de 
notificar alguns estabelecimentos. Também descobriram 
uma partida de futebol e até um campeonato de pipas, 

que trouxe participantes de Cascavel, Cianorte, Tapejara e 
Paranavaí, além de Umuarama.  l 6

Estrutura

Ana e Sorrisal
querem Hospital

de Campanha
em Umuarama  

l 9

ALEX MIRANDA

Homem morre
de covid à espera

de abertura de
leito de UTI

l 7

Polícia Civil
investiga duplo

homicídio
em Altônia

l 8

Deputado
propõe menção
honrosa para
Edina Alves

l 10

No sistema drive 
thru, sábado pela 
manhã, equipes 
da Secretaria de 
Saúde realizaram 
a vacinação de 
idosos com mais 
de 76 anos. Um 
lote de 750 doses, 
repassadas pela 12ª 
Regional da Saúde, 
foi disponibilizado 
para a imunização. 
l 9

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Vacinação



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Terça-feira, 16 de março de 2021

Umuarama

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

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 0,86 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

12/2 a 12/3 0,5000 0,1159 0,0000
13/2 a 13/3 0,5000 0,1159 0,0000
14/2 a 14/3 0,5000 0,1159 0,0000
15/2 a 15/3 0,5000 0,1159 0,0000
16/2 a 16/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,07% 23,65 
Vale ON -0,60% 96,82 
ItauUnibanco PN +1,18% 27,50 
Magazine Luiza ON -3,46% 23,72 
Gol PN +5,66% 24,07 
Viavarejo ON +3,73% 12,24

IBOVESPA: +0,60% 114.850 pontos

Iene 109,14
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,07

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,4% 5,6390 5,6400 +0,6%

PTAX  (BC) +1,2% 5,6290 5,6296 +1,8%

PARALELO +1,2% 5,3700 5,8700 +0,2%

TURISMO +1,2% 5,3700 5,8500 +0,2%

EURO +1,0% 6,7058 6,7088 -0,1%

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 15/03

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,81
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.174,81 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/03 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 mai/21 1.419,50 6,25 3,5%
FARELO mai/21 407,40 6,70 -4,6%
MILHO mai/21 549,50 10,50 2,4%
TRIGO mai/21 645,00 6,50 0,6%

SOJA 158,06 -0,4% 2,9% 157,00
MILHO 78,47 1,1% 8,3% 79,00
TRIGO 79,98 0,8% 4,4% 80,00
BOI GORDO 285,91 0,6% -0,4% 285,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/03 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 15/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -4,1% 1,2%
SOJA Paranaguá 170,00 -3,4% 3,0%
MILHO Cascavel 83,00 2,5% 7,8%

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
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Loterias
concurso: 2352Megasena

01 02 03 05 06 09 11 13 
14 15 17 18 22 23 25

Lotofácil concurso:2181
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Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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54.072
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15.638
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VASCO/RJ

28 40 45 46 54

FEVEREIRO

02 17 19 20 24 28 31

concurso: 5515
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Maringá
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PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
21/03 - 14h41

CHEIA
28/3 - 15h50

Terça 16/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 32
min 21

max 34
min 21

Cascavel
max 33
min 19

Foz do Iguaçu
max 35
min 21

max 32
min 19

Curitiba
max 31
min 17

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Quarta 17/3/2021

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Quinta 18/3/2021

Alemanha, França e Itália também
suspendem uso da vacina de Oxford

Genebra - Mais três países 
europeus suspenderam o uso 
da vacina de Oxford/AstraZe-
neca em suas campanhas de 
vacinação contra a covid-19 
nessa segunda-feira (15). Ale-
manha, França e Itália disse-
ram que tomaram a medida 
como forma de precaução 
depois de casos de trombose 
registrados no continente. A 
relação entre os casos e os 
imunizantes não está com-
provada. A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) recomenda 
continuar o uso da vacina nas 
campanhas de imunização.

A EMA (Agência Europeia de 
Medicamentos) afirmou oficial-
mente que não há indícios con-
cretos de que a vacina esteja 
relacionada ao aumento do 
risco de coágulos sanguíneos. 
De acordo com a agência, os 
30 casos registrados entre os 
5 milhões de imunizados com a 

vacina de Oxford/AstraZeneca 
não é superior aos que ocor-
rem na população em geral.

A Itália já havia suspendido 
o uso de um lote da vacina na 
semana passada depois da 
morte de um militar e um poli-
cial no sul do país. Os casos 
estão sendo investigados, mas 
a relação com a vacina não está 
comprovada até o momento. 

O Ministério da Saúde da 
Alemanha disse que a decisão 
foi baseada em um conselho 
do órgão regulador de vaci-
nas do país, o Instituto Paul 
Ehrlich, que pediu uma inves-
tigação mais aprofundada dos 
casos. Em uma declaração, o 
ministro disse que a EMA deci-
dirá “se e como essas novas 
informações vão afetar a auto-
rização da vacina.”

Já o presidente da França, 
Emmanuel Macron, disse 
que vai suspender o uso do 

imunizante de Oxford/AstraZe-
neca enquanto aguarda uma 
avaliação da EMA, prevista 
para esta terça-feira.

Áustria, Dinamarca, Islân-
dia, Noruega, Bulgária, Tailân-
dia e República Democrática 
do Congo já tinham suspen-
dido o uso da vacina. 

RELEMBRE
A informação sobre pos-

síveis casos de coágulos no 
sangue em pessoas que rece-
beram doses da vacina de 
Oxford/AztraZeneca na Europa 
foi divulgada na semana pas-
sada. O comitê consultivo de 
especialistas da OMS e agên-
cias europeias estão anali-
sando a situação e se há rela-
ção com o imunizante. 

A Dinamarca, onde um caso 
de coagulação sanguínea foi 
confirmado, suspendeu por 14 
dias a aplicação da vacina de 

Oxford/AstraZeneca. A Áustria 
também barrou o uso de doses 
de um lote específico (número 
ABV5300) do imunizante para 
investigar um óbito por proble-
mas de coagulação e um caso de 
embolia pulmonar. Não se sabe 
quantos problemas de saúde, 
ao todo, foram relatados.

No sábado, as autorida-
des sanitárias norueguesas 
informaram a hospitaliza-
ção de três profissionais de 
saúde com trombocitopenia 
(número anormalmente baixo 
de plaquetas no sangue), san-
gramento e coágulos sanguí-
neos. Apresentados como rela-
tivamente jovens, todos foram 

vacinados com uma dose da 
vacina de Oxford/AstraZeneca.

Uma delas, uma mulher 
com menos de 50 anos e 
de “boa saúde”, morreu no 
domingo de hemorragia cere-
bral, disseram autoridades 
sanitárias. “Não podemos 
descartar ou confirmar que 
isso tem relação com a vacina”, 
disse Steinar Madsen, chefe 
da Agência Norueguesa de 
Medicamentos, em entrevista 
coletiva.

Outra profissional de saúde 
na casa dos 30 anos morreu 
na sexta-feira na Noruega, 
dez dias depois de receber a 
mesma vacina.

Internações de idosos com mais de 90 anos
caem 20%; de 30 a 39 anos, hospitalizações

São Paulo - O número de 
novas internações de idosos com 
90 anos ou mais por covid-19 caiu 
20% após pouco mais de um mês 
do início da campanha de vacina-
ção, o que contrasta com a alta de 
10% no número geral de hospitali-
zações pela doença observada no 
mesmo período no País. 

Na faixa etária dos 30 aos 39 
anos, o aumento foi de 50%. 
Os dados indicam que a imu-
nização dos grupos mais vul-
neráveis, iniciada em 18 de 
janeiro, pode já estar causando 
impacto positivo na evolução 
da pandemia nessa população 
e reforçam a necessidade de 
aceleração da campanha.

Os índices foram calculados 
pelo “Estadão” com base nos 

São Paulo - O Instituto Butan-
tan entregou ontem (15) ao Minis-
tério da Saúde mais 3,3 milhões 
de doses da vacina contra o novo 
coronavírus. Ao todo, foram for-
necidos 20,6 milhões de doses do 
imunizante CoronaVac, desenvol-
vido em parceria com laboratório 
chinês Sinovac, para serem distri-
buídas a todas as regiões do País, 
por meio do Programa Nacional 
de Imunizações.

Pelo cronograma apresen-
tado pelo Butantan, na próxima 

dados do Sivep-Gripe, sistema 
do Ministério da Saúde que 
traz os dados sobre interna-
ções por Srag (Síndrome Res-
piratória Aguda Grave). 

Selecionando só os regis-
tros com confirmação para 
covid-19 por faixa etária, a 
reportagem verificou que o 
número de novas hospitaliza-
ções de pessoas com 90 anos 
ou mais caiu de 528 na última 
semana epidemiológica (SE) 
de janeiro - primeira após o iní-
cio da campanha - para 425 na 
última SE de fevereiro, quando 
o programa de imunização 
completava cinco semanas.

Se considerado todo o grupo 
de idosos, ou seja, brasileiros com 
60 anos ou mais, também houve 

queda nas internações, ainda que 
tímida: 2,7% (de 9.327 para 9.073 
casos entre as semanas analisa-
das). Já o número de novas interna-
ções por covid-19 em todas as faixas 
etárias subiu de 16.699 para 18.347 
(alta de 10%). Entre a população 
de 30 a 39 anos, na qual foi regis-
trado o maior aumento porcen-
tual (50%), as novas internações 
passaram de 1.292 para 1.767 no 
intervalo analisado.

A análise foi feita até a 
última semana epidemioló-
gica de fevereiro (SE 8) porque 
a notificação dos casos no sis-
tema federal costuma demo-
rar dias ou semanas, o que faz 
os dados mais recentes, de 
março, estarem incompletos 
ou defasados. 

quarta-feira (17), deve ser 
enviada mais uma remessa com 
2 milhões de vacinas e, até o fim 
do mês, o instituto prevê fornecer 
um total de 22,6 milhões de doses. 
Até o fim de abril, a previsão é de 
que tenham sido entregues 46 
milhões de doses, conforme o 
contrato com o governo federal.

De acordo com o Butantan, 
a produção da vacina foi ace-
lerada e o quadro de funcioná-
rios responsáveis pelo envase 
do produto foi dobrado.

Butantan envia mais 3,3 milhões 
de doses de vacina ao governo

Instituto prevê enviar mais 24,6 milhões de doses neste mês
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Promulgada emenda que garante
retorno do auxílio emergencial

O Congresso Nacional pro-
mulgou ontem (15) a PEC Emer-
gencial (PEC 186/19), que 
permite ao governo federal pa-
gar, em 2021, um novo auxílio 
emergencial para a população 
vulnerável afetada pela pande-
mia. O texto foi transformado 
na Emenda Constitucional 109.

A sessão solene de promulga-
ção foi conduzida pelos presiden-
tes da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, 
senador Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG). A PEC Emergencial foi apro-
vada na semana passada, após 
três dias de debates e votações.

Durante a sessão, Arthur 
Lira disse que a emenda per-
mitirá que o Estado pague um 
novo auxílio emergencial “sem 
aventura fiscal, sem comprome-
ter as finanças públicas e a mo-
eda nacional”. “É prova que o 
Congresso está preparado para 
dar respostas robustas aos de-
safios nacionais”, afirmou Lira.

Esse fato também foi salien-
tado pelo presidente do Senado. 
“A emenda oferece ao Poder Exe-
cutivo uma ‘cláusula de calami-
dade’, garantidora de pagamento 
do auxílio emergencial, com justa 
contrapartida, com regras fiscais 
compensatórias”, disse Pacheco.

O relator da PEC Emergen-
cial na Câmara, deputado Da-
niel Freitas (PSL-SC), destacou 
a celeridade com que o Con-
gresso tratou a matéria. “Isso 
demonstra a preocupação do 
Estado com cada cidadão e ci-
dadã, que neste momento pas-
sa por dificuldade”, disse.

Líderes de oposição na Câma-
ra e no Senado criticaram o fato de 
a emenda constitucional permitir 

Medidas compensatórias
Para compensar o gasto com a transferência social, a emenda 

estabelece que, sempre que a relação entre despesas obrigatórias e 
receitas da União atingir o limite de 95%, entrarão em cena uma série 
de restrições que visam, basicamente, controlar as despesas com fun-
cionalismo público, como a proibição de reajustar salários e promover 

concursos. Essas restrições são conhecidas como “gatilhos”. O texto 
autoriza os estados e municípios a acionarem os mesmos gatilhos que 

a União se atingirem o limite de 95% nas suas contas.

PARA compensar o benefício, a emenda cria gatilhos para controlar gastos, sempre que a 
relação entre despesas obrigatórias e receitas da União atingir o limite de 95%

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

o uso do superávit financeiro de 
alguns fundos públicos, como de 
segurança pública e ciência e tec-
nologia, para pagamento da dívida 
pública. Eles anunciaram que vão 
apresentar uma PEC para “blin-
dar” esses fundos.

NEGOCIAÇÃO
A nova emenda constitucio-

nal é fruto de negociações do 
Congresso com o governo. A 
princípio, a PEC tratava apenas 
de mecanismos de limitação de 
despesas públicas. A proposta 
foi elaborada pelo Ministério da 
Economia e apresentada pelo 
líder do governo no Senado, se-
nador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). O retorno do benefício 
foi uma condição negociada pe-
los deputados e senadores para 
aceitar as mudanças fiscais.

Pelo texto promulgado, o go-
verno poderá reservar, em 2021, 
até R$ 44 bilhões do Orçamento 
para pagar o auxílio. O valor fica-
rá fora da regra do teto de gastos 
e das restrições para endivida-
mento (regra de ouro), além de 
não contar para a meta de supe-
rávit primário do ano. Sem essa 
flexibilização, proposta pelo Con-
gresso, o governo não teria como 
dar o benefício.

A emenda não traz valor do be-
nefício. Isso ficará a cargo do gover-
no, que informou que será de R$ 
175 a R$ 375 por quatro meses.

O auxílio emergencial foi cria-
do pelo Congresso Nacional. O 
projeto que deu origem ao deba-
te é do deputado Eduardo Barbo-
sa (PSDB-MG). Em 2020 foram 
concedidas nove parcelas (cinco 
de R$ 600 e quatro de R$ 300).
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Bolsonaro pressionado
para que Dr. Luizinho
substitua Pazuello

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL) e o pre-
sidente do PP, senador Ciro 
Nogueira (PI), pressionam o 
governo para que o substi-
tuto de Eduardo Pazuello no 
Ministério da Saúde seja o 
deputado Luiz Antonio Tei-
xeira Junior (PP-RJ), conhe-
cido como Doutor Luizinho. 
No fim de semana, a Ludh-
mila Hajjar, foi convidada 
para um encontro pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
a sondou para substituir o 
general na Saúde.

No entanto, a cardiolo-
gista perdeu força, em meio 
a uma campanha feita por 
bolsonaristas nas redes so-
ciais contra sua indicação. 
A médica condena o uso da 
cloroquina e outros medica-
mentos do chamado trata-
mento precoce. Um vídeo da 
médica em que participa de 
uma live com a ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT), no qual 
ela chama a petista de “pre-
sidenta” foi usado por apoia-
dores do governo para tentar 
descredenciar o nome dela.

O deputado Dr. Luizinho 
foi eleito na semana passa-
da presidente da Comissão 
de Seguridade Social da Câ-
mara e relatou no ano pas-
sado a comissão de acom-
panhamento da covid-19.

Apesar de bancar a indi-
cação do colega de partido, 
Lira fez elogios no domingo 
(14) a Ludhmila. Um inte-
grante do PP ouvido pelo 
Congresso em Foco afirmou 
que o presidente da Câmara 
tem boa relação com a médi-
ca, de quem já foi paciente, 

Caso Flávio indica rachadinha nos
gabinetes de Carlos e Jair Bolsonaro

A quebra de sigilo bancário 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) revela indí-
cios de rachadinha também 
nos gabinetes do então depu-
tado federal Jair Bolsonaro e 
do vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ).

O STJ anulou o uso dos 
dados das quebras de sigi-
los no processo do Flávio, 
mas o Ministério Público re-
correu ao STF. Foi divulgada 
a existência de transações 
financeiras suspeitas feitas 
pela segunda mulher do pre-

sidente da República, Ana 
Cristina Siqueira Valle, em 
operações bancárias envol-
vendo grandes quantias, 
saques feitos em dinheiro 
vivo, por assessores da 
família Bolsonaro. Transa-
ções semelhanças também 
foram feitas no gabinete de 
Flávio, na Alerj, e nos gabi-
netes de Jair e Carlos.

Por oito anos, quando 
era deputado, Jair Bolsona-
ro empregou em seu gabi-
nete Andrea Siqueira Valle, 
irmã de Ana Cristina. Ou-

tros parentes da segunda 
esposa de Jair também fo-
ram empregados nos gabi-
netes de seus filhos Flávio 
e Carlos. Andrea teve o si-
gilo bancário quebrado por 
ter trabalhado também nos 
gabinetes dos dois filhos 
mais velhos do presidente.

Um ano e dois meses 
depois da sua exoneração, 
no gabinete do seu então 
cunhado, Ana ficou com todo 
dinheiro acumulado na conta 
de Andrea, R$ 54 mil (equi-
valente a R$ 110 mil, hoje). 

mas o nome preferido dele é 
do deputado carioca.

Ainda não há consenso 
para o substituto do gene-
ral, mas dois perfis ganham 
a preferência. São eles uma 
indicação política de algum 
deputado ligado à área da 
saúde ou a escolha de um 
médico prestigiado.

Há no Congresso críticas 
a Luizinho. A avaliação é que 
ele traria problemas para o 
governo em um momento 
delicado como o atual agra-
vamento da pandemia. O 
deputado já foi alvo de uma 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), no âm-

bito a operação Lava Jato, 
por constrangimento ilegal 
quando era secretário do 
ex-governador Luiz Fernando 
Pezão (MDB-RJ).

Na denúncia, feita pelo 
MPF em 2018, os procu-
radores sustentam que 
ele influenciou o governo 
a pagar uma multa de R$ 
791.612,59 para a empre-
sa Brasport, que é do ramo 
de vigilância sanitária. De 
acordo com a denúncia, Odir 
Mendes Filho, dono da em-
presa, ameaçou funcioná-
rios ligados ao governo com 
uma arma para receber os 
pagamentos atrasados.

O deputado Dr. Luizinho é presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara e relatou 
no ano passado a comissão de acompanhamento da covid-19

AGÊNCIA CÂMARA

Contestação
Entidades que representam o Sistema Tribunais de 
Contas contestam declarações do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em reportagem da Agência Estado onde 
o ministro questiona a eficiência dos órgãos de controle 
que atuam nos 26 estados e no DF em relação à 
fiscalização dos gastos públicos. Essas entidades 
representam os 33 Tribunais de Contas em atividade 
no Brasil. Em nota, dizem que “O ministro Paulo 
Guedes comete um equívoco ao afirmar que a União 
é bastante controlada pelo TCU, mas os Estados não 
são pelos TCEs”. Ao analisar a afirmação, as entidades 
deduzem que a “falha” pode ter origem na ausência 
de conhecimento sobre a importante e fundamental 
atuação de cada um dos Tribunais.

Pessuti federal
O ex-governador do Paraná 
Orlando Pessuti andou 
conversando com antigos 
colaboradores e agora está 
analisando a possibilidade 
de disputar a eleição de 
2022 como candidato a 
deputado federal. O que 
não se sabe ainda é se 
a candidatura será pelo 
MDB ou por outro partido, 
mas as apostas são de que 
Orlando Pessuti pode ir 
para o PSB do governador 
Ratinho Junior que prepara 
uma chapa para eleger 
até 15 Federais. A ida do 
filho de Pessuti, Bruno 
(Podemos) para a chefia de 
gabinete do vice-prefeito 
de Curitiba, Eduardo 
Pimentel (PSD), parece que 
está sendo considerada 
como um sinal de mudança 
partidária.

Cessão de servidor
Foi discutido ontem (15) 
pela Comissão de Justiça 
e Redação da Câmara de 
Umuarama, o projeto de Lei 
Complementar 01/2021, 
do Executivo, que trata 
da cessão de servidores 
da Administração Direta 
e Indireta Municipal, por 
tempo determinado, a 
outro órgão. O servidor 
pode ser cedido à outra 
entidade do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 
da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos 
Municípios, do Ministério 
Público ou a entidade 
privada sem fim lucrativo, 
filantrópica, de reconhecida 
utilidade pública e com a 
qual o Município mantenha 
convênio, parceria ou 
vínculo visando à prestação 
de serviço público.

Afastamento
O prefeito Celso Pozzobom esclarece que a cessão é 
a modalidade de afastamento temporário de servidor 
público, titular de cargo efetivo ou emprego público, 
que lhe possibilita exercer atividades em outro órgão 
ou entidade, da mesma esfera de governo ou de esfera 
distinta, para ocupar cargo em comissão, função 
de confiança ou ainda para atender às situações 
estabelecidas em lei, com o propósito maior de 
cooperação entre as Administrações. O texto aguarda 
parecer e deverá ser colocado em votação em sessão 
ordinária, assim que houver nova convocação por parte 
do presidente da Câmara.

TJ mantém restrições
Considerando a preocupação com o quadro 
epidemiológico no Paraná, as medidas restritivas de 
combate ao novo coronavírus, do Decreto 103/2021 
permanecem vigentes. Um novo decreto assinado e 
divulgado na sexta-feira (12) estabelece a manutenção 
das medidas até o dia 19/03. Os prazos processuais 
eletrônicos não sofreram suspensões ou interrupções 
durante a vigência do Decreto Judiciário, e as audiências 
virtuais estão mantidas. Os serviços permanecem 
funcionando de forma virtual, a fim de garantir a segurança 
dos servidores, dos magistrados e da população.
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Câmara foi unânime
na liberação para a
compra de vacina

A Comissão de Justiça e 
Redação deu parecer favorável 
pelo encaminhamento do pro-
jeto de lei 015/2021, de auto-
ria do Poder Executivo Municipal, 
que tem como previsão, permi-
tir que o Município participe do 
Consórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras (Conec-
tar), e, com isso, adquirir vaci-
nas contra a covid-19.

Com isso, o texto foi 
votado e aprovado ontem 
(segunda-feira, 15) em 
sessão extraordinária, por 
unanimidade.

A votação aconteceu em 
dois turnos, como era pre-
visto, pois houve pedido 
aprovado, através de reque-
rimento, da quebra de inters-
tício regimental.

A Secretaria de Saúde de 
Cruzeiro do Oeste recebeu 
semana passada, a sétima 
remessa de vacina contra a 
covid-19. São 310 doses 
da vacina Coronavac, do 
Instituto Butantan.
Conforme divulgado pela 
Prefeitura, as doses serão 
aplicadas na complementação 
da vacinação de 100% 
da população com idade 
de 80 a 84 anos de idade 
(110 doses) e dar início à 
imunização da população de 
75 a 79 anos de idade (80 

doses, que correspondem a 13% do total de 523 pessoas que se enquadram nesta faixa etária no município)
A intenção ainda é continuar vacinando trabalhadores de saúde com (120 doses).
“É importante salientar que para o grupo de trabalhadores da área da saúde, somente dois municípios (Umuarama 
e Cruzeiro do Oeste) de regional que receberam essas doses. A destinação das doses é definida pelo Cosems e 
DAV/SESA, ao passo que a 12ª Regional de Saúde não tem nenhuma autonomia para alterar a ordem dessa distri-
buição”, informa a Secretaria de Saúde Municipal.

O projeto segue agora 
para sanção do prefeito Celso 
Pozzobom, que tem até o 
próximo dia 19 para encami-
nhar cópia da lei aprovada e 
demais documentos à FPN – 
Frente Nacional de Prefeitos, 
que é a responsável por orga-
nizar os processos relativos a 
compra das vacinas. Outros 
1702 municípios se associa-
ram ao consórcio.

Depois do recebimento 
dos documentos dos muni-
cípios que aderiram ao 
consórcio, acontecerá sua 
constituição legal, sendo 
ela responsável pelo desen-
volvimento dos trabalhos. 
Será composta por secretá-
rio-executivos; assessor jurí-
dico; contador; economista; 

médico; farmacêutico; asses-
sor de comunicação; bacha-
rel em comércio exterior e 
assessor administrativo e 
financeiro. Após a consti-
tuição legal do consórcio, é 
preciso que seja criado seu 
CNPJ para que seja possível 
dar início aos trâmites para a 
compra das vacinas.

MAIS EXTRAS
Ao término da sessão 

extraordinária de ontem, o 
presidente Fernando Gal-
massi convocou outras duas 
sessões extraordinárias, a 
ocorrerem nos dias  18 e 
22, ás 09h, para apreciação 
do Projeto de Lei 010/2021, 
projeto de Lei 012/2021 e 
Projeto de Lei 013/2021.

VEREADORES se reuniram extraordinariamente no início da noite de ontem para discutir proposta que favorece na inserção do Município 
no consórcio ‘Conectar’

EDSON MAIA/METROPOLITANO

ASSESSORIA

Lockdown
A Alep (Assembleia Legislativa 
do Paraná) vai realizar sessões 
plenárias e audiências 
públicas, durante o lockdown, 
por meio de plataformas 
eletrônicas. As votações pelo 
sistema remoto continuam 
sendo transmitidas ao vivo 
pela TV Assembleia e redes 
sociais. A sessão plenária 
será realizada no Sistema 
de Deliberação Misto, com 
acesso ao plenário apenas 
da Comissão Executiva. As 
reuniões de Comissões, 
Frentes Parlamentares 
e audiências públicas só 
poderão ser realizadas de 
forma remota.

Mobilização
A alta demanda por oxigênio 
para tratar pacientes 
infectados pelo novo 
coronavírus em Clevelândia 
provocou a mobilização de 
pelo menos três cervejarias 
da região sudoeste do Paraná. 
As empresas interromperam 
parte da produção para 
doar cilindros para envasar 
oxigênio aos internados. 
Participaram da ação as 
cervejarias Insana, Formosa e 
SchafBier.

Exigência temporal
O Supremo Tribunal 
Federal (STF) reafirmou a 
constitucionalidade de regra 
que impede a fusão ou a 
incorporação de partidos 
políticos criados há menos 
de cinco anos. A questão 
foi objeto da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI), proposta pela Rede 
Sustentabilidade a fim de 
afastar a exigência temporal. 
Segundo a legenda, os 
partidos recém-criados 

Referência nacional
O Paraná alcançou o status 
de referência nacional na 
realização de testes do tipo 
RT-PCR ao longo deste um 
ano de pandemia da covid-
19. Até a semana passada, 
haviam sido processados 
aproximadamente 2,1 milhões 
de exames dentro das unidades paranaenses, média diária de 5.750 
procedimentos - o modelo de testagem é considerado padrão ouro 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para detecção do vírus 
SARS-CoV-2. O volume faz do Paraná a unidade da Federação que 
mais testou no período. Cerca de 20% da população do Estado.

passaram a receber 
tratamento diferenciado e 
discriminatório, pois os que 
não alcançaram a cláusula de 
desempenho.

No ramo
Carlos Augusto Montenegro, 
ex-dono do Ibope, não ficou 
muito tempo longe do mundo 
das pesquisas. Em janeiro, 
fechou o Ibope Inteligência, 
que fazia pesquisas políticas, 
de opinião e de mercado. 
Montenegro acaba de virar 
sócio do Ipec, o recém-
fundado instituto criado por 
Márcia Cavallari, ex-CEO do 
Ibope.

Sputnik V
Os nove governadores da 
Região Nordeste do Brasil 
estiveram com o ministro 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, para definir os 
detalhes da aquisição de doses 
da vacina Sputnik V, que é 
produzida por um laboratório 
russo para combater o 
coronavírus. De acordo com 
nota do governador Wellington 
Dias (PT-PI), serão distribuídas 
37 milhões de doses para todo 
o País.

Toque de recolher
Levantamento feito pelo 
Fórum de Governadores indica 
que 17 (AC, AM, AP, DF, CE, BA, 
MA, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RN, 
RO, SC, SE e RS) dos 27 estados 
brasileiros adotam medidas 
de restrição de circulação de 
pessoas no período da noite. 
As ações dos governadores 
acontecem no pior momento 
da pandemia de coronavírus. 
De quarta (10) a sexta-feira 
(12), foram três dias seguidos 
com mais de 2 mil mortes 
diárias pela doença.

BUBNIAK/AEN
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colunaVereadores pedem
Hospital de Campanha
em Umuarama

A vereadora Ana Novaes 
(PSL) e o vereador Sorrisal 
(PP) protocolaram um ofício 
junto à Prefeitura de Umua-
rama solicitando que seja 
colocado em pauta duran-
te a reunião do Conselho 
Municipal de Saúde, a de-
liberação a respeito da ins-
talação de um hospital de 
campanha para atender os 
pacientes acometidos pela 
covid-19 no município.

O documento, datado do 
último domingo (14), foi redi-
gido após um desabafo feito 
pela dra. Carla Dal Ponte, 
chefe da Ala Covid no hos-
pital Uopeccan. “Ala lota-
da, já com seis intubados 
em enfermaria, com mais 
três prováveis até o fim da 
noite. UTI sem vaga, equipe 
sem estrutura emocional e 
física para continuar a dar 
suporte para todos os pa-
cientes mais graves. Uma 
fila imensa esperando lei-
to”, publicou no Instagram.

“Entenda de uma vez por 
todas, não existe tratamento 
precoce para a doença. Pes-
soas estão morrendo cada 
vez mais jovens e a única 
maneira de você não passar 
por isso é não pegar a doen-
ça”, continua o texto.

O último boletim sobre os 
casos de covid-19 divulgado 
pela Prefeitura de Umuara-

ma apontava mais de 8,2 
mil casos confirmados de 
coronavírus desde o início 
da pandemia e 100 mortes.

Neste cenário de satu-
ração dos profissionais de 
saúde e falta de leitos, os 
vereadores enviaram o pedi-
do à Prefeitura. A justificati-
va diz que “considerando, 
que todos os dias, acom-
panhando os boletins, ve-
mos aumentar o número de 
casos de infectados pelo 
coronavírus (...)”. Outro tre-
cho pede para que a pau-
ta seja levada ao Conselho 
Municipal de Saúde.

O ofício traz ainda fotos de 
pacientes que aguardavam 

vagas para internamento na 
Tenda para onde são atendi-
dos os casos suspeitos ou 
positivados. Recentemente 
foi confirmada a morte de 
uma técnica de enfermagem 
que aguardava um leito. “O 
intuito é usar uma estrutu-
ra existente no município. 
Tem ambientes nos quais 
pode ser feita parceria para 
implantar o hospital”, disse 
Ana Novaes.

Ofícios com o mesmo 
teor, também foram encami-
nhados à Secretaria Munici-
pal de Saúde e diretamente 
para o gabinete do prefeito 
Celso Pozzobom. (Colabora-
ção – Obemdito)

VEREADORES Ana Novaes e Sorrizal protocolaram oficio pedindo a instalação de hospi-
tal de campanha no município

ALEX MIRANDA

O prefeito 
Celso Pozzobom 
visitou as obras da 
Avenida Presidente 
Castelo Branco, 
que estão na reta 
final e devem ser 
entregues nos 
próximos dias. 
No trecho entre o 
portão do Bosque 
dos Xetá e a Rua 
Piauí, a Prefeitura 
ampliou a drena-
gem pluvial com 
a construção de 
uma ampla galeria 
pluvial dupla, com 

tubos de 1,2 m de diâmetro, para eliminar um dos mais antigos pontos de alagamento da cidade.
Para os serviços, foi necessário interromper o tráfego de veículos na via, sentido Jardim Panorama. “O transtorno foi 
momentâneo e por uma boa causa. Com esse investimento, estamos ampliando a drenagem pluvial num dos trechos 
mais problemáticos da cidade, nos dias de chuva forte. Com a conclusão das galerias, aumento das bocas de lobo 
para captar melhor a água e agora a recuperação do asfalto, a Castelo Branco terá vida nova”, disse o prefeito.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Só na brasa
Com o nome alardeado como 
potencial novo ministro da 
Saúde, o deputado Luisinho 
nem pensa nisso. Curtiu o 
fim de semana em casa, com 
churrasco com a família.

Apostas 1
Duas empresas de Minas 
Gerais e uma do DF, com sócios 
gregos e portugueses, estão no 
páreo da licitação para a futura 
Loteria de Brasília.

Apostas 2
A loteria do Paraná vai ser 
recriada 14 anos depois de 
extinta pelo então governador 
Roberto Requião. Os gregos 
são favoritos.

A conferir
O Ministério Público 
Federal desconfiou do novo 
formulário bem reduzido 
usado pelo IBGE para 
recenseamento da população. 
A investigação começou 
em 2020, parou no Tribunal 
de Contas da União, que o 
considerou suficiente para 
atender as demandas. 

Sinal oscilando 
O custo anual da TV Ines, 
dos surdos e mudos, para 
o Ministério da Educação, 
é de R$ 8 milhões. O da TV 
Brasil é R$ 550 milhões, que 
paga R$ 12 milhões anuais 
em aluguel. O MEC deve 

Você sabe atirar?
A primeira pergunta que o presidente Jair Bolsonaro fez à 
médica Ludhmila Hajjar no domingo à tarde na reunião do 

Palácio da Alvorada foi um “você sabe atirar?”. O tiro verbal, 
de surpresa, assustou e doutora num momento dramático 

da saúde pública do País. É o conhecido jeito de o presidente 
quebrar o gelo com desconhecidos, puxando assuntos alheios, 

mas muito inconveniente para a ocasião. Hajjar foi indicada 
por Jorge Moll, dono da rede hospitalar D’Or, entre outros 

padrinhos, onde ela trabalha e ganha “salário de jogador de 
futebol”, segundo fontes consultadas pela Coluna. 

encerrar a TV de cunho 
social por corte de custos.

Ensino em casa
O projeto de lei que oficializa 
o homeschooling no Brasil 
tem nova relatora na Câmara, 
com tendência à aprovação. 
É a deputada Canziani (PTB-
PR), em razão de a deputada 
Prof. Dorinha ter assumido a 
Comissão de Educação. 

Santuário$
Voltou à mesa das negociações 
a licitação para concessão 
da administração de dois 
santuários ecológicos, hoje nas 
mãos do ICMBio: Aparados 
da Serra e Serra Geral, no Sul 
do País. O STJ deferiu pedido 
de liminar do próprio órgão 
federal. Há duas empresas no 
páreo, com experiência em 
outras gestões do modelo.

PdoB?
Roberto Jefferson, dono da 
legenda, quer alterar para 
Partido do Brasil o nome do 
Partido Trabalhista Brasileiro.

Modo militar
Bolsonaro está oficializando, 
um pouco mais a cada dia, 
um governo civil controlado 
por militares. Esse modelo 
tem assustado alguns grandes 
empresários do Brasil, a ponto 
de questionarem como será 
uma transição de Governo caso 
seja derrotado ano que vem.

ESPLANADEIRA
# Conglomerado Alfa anuncia parceria com Verity. # Blue Sol, 

rede de franquias de energia solar, lança o modelo Next. # OHB 
Gestão abre inscrições para webinar “O Custo da Judicialização 

para o Mercado de Saúde Suplementar”, que acontece dia 
31. # Edino Krieger comemora 93 anos lançando coletânea 

de textos e CD, dia 17, em concerto do Trio Aquarius na Sala 
Cecília Meireles. # O advogado João Paulo Todde faz roteiro 

de 7 dias pela República Dominicana, a convite da Embaixada. 
Investidor em diferentes ramos, ele negocia acordos com 

empresários locais até a próxima sexta. A seção Esplanadeira 
divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais 
e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. 
Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br
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Fiscais da Covid flagram diversas
infrações durante o final de semana

Em respeito aos decretos 
estadual e municipais de 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus, o município 
de Umuarama vem realizando 
operações diárias de orien-
tação e fiscalização sobre o 
cumprimento das medidas 
restritivas e preventivas que 
visam reduzir a transmissão 
do vírus e, consequente-
mente, a alta taxa de ocupa-
ção dos leitos hospitalares 
por pacientes com quadro 
agravado de covid-19. As 
ações reúnem fiscais da Vigi-
lância Sanitária e agentes da 
Guarda Municipal, com even-
tual apoio da Polícia Militar.

Além da vistoria rotineira 
do comércio, especialmente 
após o início do horário de 
restrição de circulação, a 
equipe integrada atua em 
atendimento a denúncias e 
reclamações. Na última sex-
ta-feira, a Guarda Municipal 
acompanhou a Vigilância 
Sanitária em abordagens a 
bares, lanchonetes, lojas, 
trabalhadores em atividade 
sem o uso da máscara e 
aglomerações de pessoas. 
Duas lanchonetes, um car-
rinho de lanche e uma loja 
de jeans receberam autos 
de infração; dois bares, uma 
distribuidora de bebidas e um 
espetinho foram notificados 
e uma reunião de familiares 
na rua Jandaia foi orientada.

No sábado, 13, foram 
37 denúncias de festas em 
residências e chácaras, 

aglomerações, consumo de 
alimentos no local, bares 
abertos fora do horário auto-
rizado e jogo de futebol com 
cerca de 50 pessoas – caso 
repassado à Vigilância Sani-
tária para providências nesta 
segunda-feira. Os organizado-
res de uma festa em chácara 
na Estrada Beija-Flor foram 
infracionados, bem como a 
organizadora de outra festa 
na Estrada Xodó, saída para 
Xambrê, e outra em chácara 
na Estrada Jurupoca.

Ainda uma mercearia foi 
infracionada e um lanche foi 
notificado, ambos no Parque 
Ibirapuera; bares no Parque 
Tarumã que estavam abertos 
foram orientados; outro bar 
no notificado na Rua Xavan-
tes; uma festa em residência 
na Rua Tomé de Souza foi 
encerrada após orientação; 
e um bar no Jardim Arco Íris 
foi interditado.

A Prefeitura 
concluiu, na última 
semana, mais uma 
etapa do pro-
grama de micro-
pavimentação que 
atendeu diversas 
ruas dos bairros 
Jardim Kennedy, 
Novo Milênio e 
Veneza. Equipes 
da Secretaria 
Municipal de 
Obras, Planeja-
mento Urbano, 
Projetos Técnicos 
e Habitação 
realizaram os ser-
viços preliminares, 
como limpeza do 

pavimento, correção de imperfeições (tapa-buraco e reperfilamento) e poda de árvores, enquanto a microcamada 
de asfalto foi aplicada pela equipe do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná 
(Cindepar). Entre os dias 24 de fevereiro e 13 de março, a micropavimentação foi executada nas ruas Maracanã, 
Morumbi, Irmã Dorothy, travessas Hana Primavesi e José Sgobi e ruas América, Helena Kolody e Olympe de 
Gouges (nos jardins Kennedy e Novo Milênio). Depois as equipes foram para o Jardim Veneza, onde executaram 
a melhoria nas ruas Ignácio Urbanski, José Lupepsa, Domingos Cano Lopes, Sebastião Pereira e Pedro Fontes 
Arco e também nas ruas Irineu Fernandes de Oliveira e Manoel Botelho Cordeiro.

ENTRE sexta-feira à noite, sábado e domingo, força tarefa vistoriou pontos onde foram feitas denúncias de aglomeração e desobediência às medidas

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Pipas ao vento
As ocorrências continuaram no domingo, com denúncia de prática esportiva na Praça Antônio 

Moraes de Barros, visita preventiva a campo de futebol e um campeonato regional de pipas com aglo-
meração e pessoas de outras cidades (Cascavel, Cianorte, Tapejara e Paranavaí, além de Umuarama). 
Os participantes mantinham o distanciamento e usavam máscaras, mesmo assim a Guarda Municipal 

identificou o responsável, documento a competição e encaminhou o caso à Vigilância Sanitária.
Houve ainda denúncias de aglomeração em bar no Mutirão do Alvorada, orientações sobre o funcio-

namento do setor alimentício nos finais de semana, algumas denúncias sem fundamento e aglomeração 
de pessoas com consumo de bebida alcoólica e narguilé no Lago Aratimbó. Os guardas realizaram auto 

de constatação e três grupos de jovens foram abordados, orientados e dispersos pela equipe.
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Sicredi está entre as instituições que mais liberaram recursos 
ao agronegócio, segundo rankings do BNDES e FEBRABAN

O Sicredi mais uma vez 
obteve destaque no ranking 
de desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) em 2020. A lista 
tem como objetivo identi-
ficar o desempenho das 
instituições financeiras 
nas operações indiretas, 
isto é, aquelas em que 
o BNDES par ticipa indi-
retamente no repasse 
de recursos por meio 
de um agente financeiro 
credenciado. 

A instituição conquistou 

o 1º lugar no total de ope-
rações indiretas realizada 
para pessoa física (PF) e 
nos repasses dos Progra-
mas Agrícolas do Governo 
Federal, com destaque 
para a 1ª posição em con-
cessões de crédito para o 
Pronaf Investimento, para o 
Inovagro, para o Moderagro 
e para o Pronamp Investi-
mento. No total das Opera-
ções Indiretas do BNDES, 
o Sicredi ocupou o 2° lugar.

Além do reconhecimento 
pelo BNDES, a instituição 
também se destacou no 

ranking da Federação Bra-
sileira dos Bancos (FEBRA-
BAN) sobre Crédito Rural, 
referente a valores con-
cedidos no ano passado. 
Na lista, o Sicredi se tor-
nou a 2º maior instituição 
financeira na concessão de 
crédito destinado ao agro-
negócio no fechamento 
de 2020. O saldo da car-
teira de crédito para o 
setor alcançou R$ 31,5 
bilhões, representando 
9,04% do saldo total con-
cedido por todas as insti-
tuições no período.

Bom desempenho do Sicredi nas colocações é reflexo do relacionamento muito próximo e diferenciado da instituição com os 
associados do campo, que permite conhecer a realidade e atender as necessidades dos agricultores de maneira personalizada

Homem morre de covid no PA24h
à espera de abertura de leito de UTI

Umuarama viveu, nos 
dias 13 e 14/03, um dos 
finais de semana mais 
tristes da pandemia com a 
confirmação de seis mor-
tes. Entre sexta-feira e o 
último sábado a cidade 
havia atingido a marca de 
100 óbitos em decorrência 
de complicações da covid-
19. Ontem  (segunda-feira, 
15), a Secretaria Municipal 
de Saúde informou as mor-
tes de duas mulheres de 
54 e 78 anos ocorridas no 
sábado, uma no Hospital 
Cemil e outra no Uopec-
can, e de quatro homens 
de 56, 59, 65 e 80 anos – 
três morreram no sábado e 
um no domingo. Dois esta-
vam internados no Cemil, 
um no Uopeccan e outro 
no Pronto Atendimento 
24h, enquanto aguardava 
vaga em algum dos hos-
pitais da Macror região 
Noroeste. Agora são 106 
as vítimas do coronavírus 
na Capital da Amizade.

T a m b é m  o n t e m 
(segunda) foram anun-
ciados mais 54 casos 
da doença na cidade. Os 
novos infectados são 33 
homens, 19 mulheres e 
duas crianças, elevando 
para 8.347 o número 
de umuaramenses com 
diagnóstico positivo para 
covid-19 desde março do 
ano passado. Desse total, 

5.034 se recuperaram, 
3.172 seguem em isola-
mento domiciliar e 55 pacien-
tes estão hospitalizados – 25 
em unidades de terapia inten-
siva e 30 em enfermarias da 
cidade e região.

Chega a  21.495 o 
número de notificações de 
síndromes gripais registra-
das desde o início da pan-
demia, das quais 10.410 
foram descar tadas para 
coronavírus, 8.347 foram 
confirmadas e 2.738 sus-
peitas seguem em inves-
tigação. O número de lei-
tos exclusivos para covid 
foi ampliado neste fim de 
semana, mesmo assim 
a taxa de ocupação está 
próxima do colapso: Umua-
rama tinha nesta segunda-
-feira 32 dos 33 leitos de 
UTI ocupados (97%), bem 
como 50 dos 64 leitos de 
enfermaria contavam com 
pacientes (78%).

PARANÁ
A Secretaria de Estado 

da Saúde divulgou neste 
domingo (14) mais 3.802 
novos casos confirmados 
e 93 mortes em decorrên-
cia da infecção causada 
pelo novo coronavírus. Os 
dados acumulados do moni-
toramento da doença mos-
tram que o Paraná soma 
756.604 diagnósticos e 
13.478 mor tos, desde o 
início da pandemia

Membros do Centro de Operações de 
Emergências (COE) em Saúde Pública 
da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
confirmaram a efetividade do uso dos 
capacetes de oxigenação desenvolvidos 
pela Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). “Os capacetes têm demonstrado 
excelentes resultados no enfrentamento da 
covid-19. Pacientes com quadros de insufi-
ciência respiratória de média gravidade, com 
saturação de oxigênio em torno de 70%, 
obtiveram uma sensível melhora clínica e da 
saturação periférica, com aumento de até 
92% de saturação”, explica Edson Arpini 
Miguel, do Departamento de Medicina 
e um dos responsáveis pelo projeto. Vale 

ressaltar também que a Associação dos Amigos do Hospital Universitário (AAHU) está financiando 100% da confecção 
destes capacetes. Na época em que os capacetes foram lançados, em julho de 2020, para serem utilizados pelos pacientes do 
HUM, a superintendente do hospital, Elisabete Mitiko Kobayashi, esclareceu que, diante do momento crítico da pandemia, 
com a elevação expressiva do número de casos e a quase ocupação total dos leitos naquele momento, o dispositivo ajudaria a 
implementar a recuperação do paciente e o tempo de tratamento, proporcionando uma concentração maior de oxigênio disponível 
para as vítimas de covid-19 internadas. O capacete garante ao paciente mais conforto, além de contribuir na recuperação nos 
casos de isolamento de coorte (separação de doentes da covid-19 numa mesma enfermaria ou área), reduz os gastos na saúde e, 
eventualmente, diminui o tempo de internação.

COM leitos ocupados na Macrorregional, paciente morre no Pronto Atendimento 24h, aguardando 
a liberação de UTI

DIVULGAÇÃO
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A Polícia Civil do município 
de Altônia (cidade situada a 84 
quilômetros de Umuarama), 
deu início ontem (segunda-
-feira, 15) à tarde, às inves-
tigações no intuito de identi-
ficar os autores de um duplo 
homicídio. As mortes foram 

Polícia Civil procura autores de  
duplo assassinato em Altônia

registradas no começo da tar-
dem no Bairro Belo Horizonte.

De acordo com os levanta-
mentos feitos ainda no local 
do crime, as vítimas teriam 
sido executadas com disparos 
oriundos de um fuzil.

Peritos do Instituto de 

Criminalística de Umuarama 
foram ao local e coletaram 
indícios na cena das mor-
tes, que serão repassados ao 
delegado Reginaldo Caetano, 
que presidirá o inquérito que 
apura a dupla execução.

Depois do levantamento de 

informações iniciais, os corpos 
foram trasladados ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Umua-
rama para necropsia.

Foi verificado no local que 
uma das vítimas seria pro-
prietário de uma empresa 
que faz lavagem de veículos 

e estaria transportando um 
de seus clientes, que foi a 
outra pessoa morta. Preli-
minarmente acredita-se que 
o empresário foi morto por 
estar apenas com a segunda 
vítima, o cliente é quem seria 
o alvo dos assassinos.

Homem é alvejado com 5 tiros na frente de casa em Mariluz
Um homem de 44 anos 

foi alvejado com cinco tiros 
na noite do domingo (14) na 
cidade de Mariluz (38 qui-
lômetros de Umuarama) e 
foi socorrido para hospital 
de Umuarama.

A polícia militar foi acio-
nada para atender ao 
atentado, através de uma 

Acusado de tentativa de estupro é
espancado e está internado na UTI

denúncia anônima.
No local, já estavam 

parentes da vítima. Foi rela-
tado que o crime aconteceu 
em frente à residência da 
família e, que ao término 
da confraternização, todos 
saíram. Os moradores reco-
lhiam as cadeiras da calçada, 
quando o crime aconteceu.

Dois homens desconhe-
cidos se aproximaram, ocu-
pando uma motocicleta de cor 
escura e em alta velocidade. 
O garupa sacou de uma arma 
de fogo (pistola) e efetuou 
vários disparos, sendo que 5 
deles atingiram a vítima nas 
pernas, abdome e no rosto. O 
mecânico ferido foi socorrido e 

levado ao Pronto Atendimento 
do município e depois transfe-
rido para o hospital Norospar 
de Umuarama.

A família da vítima repas-
sou características dos auto-
res do crime à polícia e as 
equipes deram início às bus-
cas ainda durante a noite, 
mas até o final da tarde de 

ontem, não localizou e tão 
pouco os identificou.

O caso agora será investi-
gado pela Polícia Civil de Cru-
zeiro do Oeste. Os parentes 
alegaram que a motivação 
do crime pode ter sido uma 
rixa antiga envolvendo inclu-
sive outras mortes, mas não 
repassaram outros detalhes.

No início da tarde de ontem (segunda-feira, 15) dois homens fica-
ram feridos após um acidente envolvendo duas motos, seguido de um 
segundo acidente envolvendo uma moto e um caminhão, em Umuarama. 
As vítimas foram socorridas ao Instituto Nossa Senhora Aparecida.
O acidente aconteceu na rodovia PR-480, a estrada Bonfim, perto do 
Parque de Exposições. Uma moto seguia pela rodovia para entrar no 
bairro e outra seguia também pela rodovia, mas no sentido oposto.
Quando o primeiro motociclista fez a conversão para acessar o bairro 
ambos os veículos se chocaram. O condutor da segunda moto estava 
com muita dor na coluna e uma suspeita de fratura na perna direita. O 
outro motociclista tinha dores na clavícula.
Logo na sequência do choque o motorista de um caminhão que seguia 
pela rodovia freou e foi para o acostamento para não colidir com as 
vítimas que estavam caídas na rodovia, uma terceira moto que seguia 
atrás do caminhão bateu na traseira do veículo. O motociclista não 
sofreu ferimentos.
Já os dois motociclistas da primeira colisão foram atendidos pelo Corpo 
de Bombeiros e Samu. Ambos foram levados para o hospital. A Polícia 
Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Acusado de tentar vio-
lentar uma adolescente de 
16 anos, um homem de 
32, foi agredido por popula-
res no Parque Dom Pedro II 
na noite do último sábado, 
13). Socorrido em estado 
grave, foi levado à Unidade 
de Tratamento Intensivo 
(UTI) no Hospital Cemil de 
Umuarama.

A Polícia Militar foi acio-
nada assim que as agres-
sões começaram e, foram 
informados que uma garota, 
supostamente vítima, mora 
naquele bairro.

Os PMs se depararam 
com uma equipe de socorris-
tas do Samu, prestando os 
primeiros atendimentos ao 
homem ferido, na Rua Nossa 
Senhora Aparecida.

Foi  ver i f icado que o 
homem ferido sofreu afun-
damento de crânio, fratura 
de costelas e braço, além 
de uma suspeita de fratura 
nas pernas e clavícula. Ele 
estava desacordado e cor-
ria riscos de perder a vida, 
tendo sido necessária a 
realização do encaminha-
mento com urgência ao 

hospital Cemil.
Nenhum suspeito foi 

encontrado ou identificado 
no local do crime, tão pouco 
a suposta adolescente que 
havia sido a vítima.

O caso foi repassado 
para a polícia civil que 
dará prosseguimentos às 
investigações.

Ontem (segunda-feira, 
15) pela manhã, a mãe do 
homem agredido procurou a 
Polícia Civil a fim de repas-
sar algumas informações 
e contestou a denúncia de 
tentativa de estupro.

HOMEM gravemente ferido, principalmente na cabeça, foi levado às pressas ao hospital

TV CAIUÁ

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

O setor de pós-graduação lato sensu 
da Universidade Paranaense – Unipar 
não para neste início de ano com o 
período de inscrições para os cursos 
de especialização, muitos na área da 
saúde. Um deles é o de Análises Clínicas 
e Toxicológicas, ministrado na Unidade 
de Umuarama. 

Voltado para a área da saúde e 
biológicas, a especialização tem 
como foco profissionais graduados 
em Farmácia, Farmácia Generalista 
e Biomedicina, Ciências Biológicas, 
Biologia, Medicina que desejam 
aprofundar os seus conhecimentos 
relacionados à Análises Clínicas e 
Toxicológicas.

Para a turma de 2021 foram 
disponibilizadas 30 vagas. As inscrições 
devem ser realizadas pelo site até o dia 
31 de março. As aulas começam em abril 
e acontecerão mensalmente às sextas-
feiras à noite e nos sábados (o dia todo). 

O corpo docente é formado por 
doutores, mestres e especialistas. A 

grade curricular conta com mais de 20 
disciplinas que serão ministradas em 
uma carga horária de 360 horas.

Programa de descontos

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

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

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

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

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

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

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

São 30 vagas disponíveis para a Unidade de Umuarama

Unipar está com inscrições abertas para 
especialização em Análises Clínicas e 
Toxicológicas

Drive thru agilizou a vacinação de
idosos em Umuarama, no sábado

A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou uma impor-
tante ação de vacinação con-
tra o coronavírus que permi-
tiu ampliar a cober tura do 
grupo de idosos a partir dos 
76 anos pelo sistema drive 
thru, na manhã do último 
sábado, 13, no campus 3 
da Universidade Paranaense 
(Unipar). Com um lote com 
cerca de 750 doses de vaci-
nas, recebido na sexta-feira 
da 12ª Regional da Saúde, o 
município ampliou a imuniza-
ção para um dos grupos que 
tem apresentado maior índice 
de agravamento de sintomas 
durante a pandemia.

Os idosos foram atendi-
dos dentro dos veículos e 
receberam a primeira dose 
da vacina contra covid-19. 
A segunda dose será minis-
trada nas unidades de saúde 
de referência para vacina-
ção, no período adequado. 
“Como a segunda dose é 
mais rápida, sem a neces-
sidade de preenchimento do 
cadastro, estamos descen-
tralizando a aplicação nas 
unidades Bem-Estar, Lisboa, 
Primeiro de Maio e Vitória 
Régia”, explicou a secretária 
de Saúde, Cecília Cividini.

O Paraná alcançou o status de referência nacional na realização de testes do tipo RT-PCR ao longo deste um ano 
de pandemia da covid-19 – os seis primeiros casos no Estado foram confirmados no dia 12 de março. Até a 
semana passada haviam sido processados aproximadamente 2,1 milhões de exames dentro das unidades paranaen-
ses, média diária de 5.750 procedimentos – o modelo de testagem é considerado padrão ouro pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para detecção do vírus SARS-CoV-2.
O volume faz do Paraná a unidade da Federação que mais testou no período. Cerca de 20% da população do 
Estado, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 11,5 milhões de habitantes, passou 
pelo exame. Até dezembro do ano passado, o Estado concentrava 35% de todos os diagnósticos do País.

No drive thru, a vacina foi 
oferecida das 8h até pouco 
depois das 12h, quando se 
esgotaram as doses. “Reu-
nimos vários profissionais 
de saúde e contamos com o 
acompanhamento da Guarda 
Municipal e do Tiro de Guerra 
05.012. Uma longa fila de car-
ros se formou porque muitos 
chegaram horas antes do iní-
cio da vacinação. Felizmente 
conseguimos atender quase 
todos que permaneceram na 
fila”, informou a secretária, 
que agradeceu o importante 
apoio da Unipar em ceder o 
espaço e a estrutura para o 
município realizar a ação.

As doses aplicadas nas 
unidades básicas de saúde 
– para idosos a par tir dos 
79 anos – se encerraram na 
última quinta-feira e o muni-
cípio aguarda novos repas-
ses de vacina para retomar 
a imunização. “Estamos 
em contato com o Estado, 
solicitando mais vacinas, 
porém a Sesa (Secretaria de 
Estado da Saúde) depende 
de liberação do Ministério 
da Saúde”, acrescentou.

Antes de procurar as uni-
dades de referência para 
vacinação é importante entrar 

em contato para verificar a 
disponibilidade de vacina e 
realizar o agendamento, a 
fim de evitar aglomerações. 
De acordo com os últimos 
números da Secretaria de 
Saúde, 6.871 pessoas dos 
grupos prioritários definidos 
pelo Plano Nacional de Imu-
nização já foram vacinados 
contra o coronavírus e 1.889 
umuaramenses já receberam 
as duas doses.

NO drive thru, a vacina foi oferecida a partir das 8h até pouco depois das 12h, quando se esgotaram as doses

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

AEN
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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                         

Deputado Estadual propõe menção
honrosa para árbitra Edina Alves

O deputado estadual Luiz 
Fernando Guerra (PSL) apre-
sentou um requerimento 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) propondo 
votos de louvor e congratu-
lações com menção honrosa 
para a árbitra de Goioerê, 
Edina Alves, que integra o 
quadro da FIFA.

Ela é a única árbitra bra-
sileira de Futebol par tici-
pante do Campeonato Bra-
sileiro Série A deste ano, 
escalada para apitar a semi-
final da Copa do Mundo, 
na França e do Mundial de 
Clubes 2020, no Catar e a 
primeira mulher a apitar um 
clássico no Paulistão.

“Em nome da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Paraná, prestamos essa 
homenagem e reconheci-
mento público oficial pelo 
protagonismo que a nossa 
conterrânea tem exercido no 
âmbito nacional e internacio-
nal, sendo justo e merecido 
a aprovação deste registro 
em ata e Votos de Louvor e 
Congratulações com Menção 
Honrosa pelos seus feitos 
históricos e pioneiros a elevar 
o nome do nosso Estado, seu 
berço natal”, diz o documento 

assinado pelo parlamentar.
“Ela tem correspondido 

cada vez mais. Quando ela 
começou na arbitragem 
no estado dela, era assis-
tente, não era árbitra. Ela 
sentiu vontade de ser árbi-
tra e era desaconselhada 
pelos dirigentes de arbi-
tragem de lá. Apitava nos 
amadores, mas pela fede-
ração só bandeirava. Ela 
passa muita segurança e 
tranquil idade dentro do 
campo. A lguns jogado-
res, pelo fato de ela ser 
mulher, tentam tirar vanta-
gem sobre ela e quebram 
a cara. Sem estardalhaço 
ou gestos teatrais, agres-
sividade, ela sempre tem o 
jogo na mão na parte técnica 
e disciplinar. Tem leitura do 
jogo, inteligência para api-
tar, segurança na parte dis-
ciplinar, boa na par te téc-
nica. Não é pelo fato de ser 
mulher que não tem compe-
tência. Mas, às vezes, ainda 
existe machismo, acham 
que o futebol é um esporte 
masculino”, salientou Edson 
Resende, corregedor de Arbi-
tragem da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
no requerimento.

Edina é a única árbitra brasileira de 
Futebol participante do Brasileirão 
deste ano, escalada para apitar a semi-
final da Copa do Mundo, na França e do 
Mundial de Clubes 2020, no Catar

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

O coordenador de futebol do São 
Paulo, Muricy Ramalho, discutiu com 
fiscais ao ser abordado na praia de 
Riviera de São Lourenço, em Bertioga, 
no domingo. O ex-treinador aparece 
sem máscara e reclama que o decreto 
para o fechamento do local valeria 
apenas nesta segunda-feira. 

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Quem estava em busca de um emprego 
vai contar com as energias positivas que 
favorecem mudanças nessa área e tam-
bém abrem novas possibilidades. A atra-
ção sexual e a popularidade terão papel 
importante na conquista.

Profissionalismo e dedicação são a base do 
sucesso e isso continua valendo nesta terça. 
Corte o excesso de comida que não faz bem e 
modere o consumo de álcool. Se anda de olho 
em alguém capriche na produção pra ganhar 
a atenção da pessoa.

Talvez seja necessário se livrar de algumas 
coisas que não têm mais função em sua vida 
no momento, é preciso encerrar um ciclo 
antes de viver algo novo. Se está de rolo com 
alguém o lance tem boas chances de ficar 
mais sério.

Criatividade e disposição para interagir 
serão importantes para se destacar no tra-
balho e fazer novos contatos profissionais 
ou melhorar as vendas. Na paquera, talvez 
o lance não evolua para algo mais sério. 

Há chance de receber uma grana que não 
esperava. Se pensa em reatar com um 
ex-amor tenha muita calma e analise se 
deve mesmo; lembre: algumas coisas não 
mudam. Trabalho ligado a casa ou produtos 
para o lar estão em alta.

Você vai contar com raciocínio rápido e boas 
ideias para causar boa impressão ao lidar 
com clientes ou pessoas novas. Há chance 
de embarcar em um romance passageiro, mas 
talvez esse lance não tenha muito futuro. 

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 adoram um meio termo. Conseguem equilibrar o imaginativo e o 
prático, o inspirativo e o sensato e transformar tudo em atitudes realistas e eficientes. 
Têm talento para equilibrar os lados contrastantes de sua personalidade seguindo os 
limites do bom senso. Estabelecer um local para morar, constituir família, cumprir as 
obrigações sociais ou assumir responsabilidades é o mais desafiador e gratificante 
na vida dessas pessoas. 

Horóscopo nascido em 16 de março

Terá facilidade para se expressar e vai ser 
moleza convencer os outros com os seus 
argumentos, ampliando seus contatos 
e atraindo gente nova, tanto no trabalho 
quanto na vida pessoal. O romance também 
ganha destaque.

Você pode descobrir que é divertido experi-
mentar novas maneiras de realizar as tarefas 
do dia a dia, especialmente se estiver a fim 
de melhorar sua produtividade. Compartilhe 
seus sonhos com quem ama, mas não dê 
espaço para as críticas.

Bom momento para fazer planos para o 
futuro. Quem está sem par pode conhe-
cer alguém por meio de amigos. Pode ser 
gente que mora longe ou que está em outra 
cidade, mas o romance vai render. Tenha 
cautela com dinheiro.

Hoje é melhor pegar leve nas críticas se não 
quiser arrumar treta. É hora de usar a inteli-
gência e agir nos bastidores para manter os 
invejosos bem longe. Na paquera, você estará 
sonhando com algo mais concreto. 

Bom momento para se aprofundar em assun-
tos místicos ou religiosos. Melhor cuidar do 
seu corpo com mais atenção. A sedução 
estará a todo vapor e será sua melhor arma 
na paixão seja na hora de paquerar ou de 
seduzir quem ama.

As coisas devem ser mais tranquilamente 
para quem trabalha em home office, mas 
avise para a família que precisa se concen-
trar e não pode ser interrompida/o tempo 
todo. Não há muita novidade no romance. 
Cuide da sua saúde.

Taça para proteção e limpeza
Existe uma maneira bem eficaz 

para proteger e limpar as energias de 
um ambiente: a Taça para proteção e 
limpeza. 

Você vai precisar de um recipiente 
(de preferência vidro) e os seguintes 
elementos: 

SAL GROSSO: promove intensa lim-
peza no ambiente e ainda é capaz de 
combater as energias negativas.

CANELA: proteção e purificação.

Solução
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CAD
ABORDAGEM
CCREMOSA
TRAIDOCN
OEMESMO

HELIOTNC
MATCRETA

BATALHADOR
NOUIREA
DRENARAM

BAIXAARFA
ECORANCOR

AINUALD
TROCADILHO

USOASSAR

Vegetais
que arma-

zenam
água

(?)
Santana,
humorista

Exibir;
apre-
sentar 

Débito em 
contra-
cheque 

Homem, 
em inglês

Modo de 
aproxi-
mação

Letra que
recebe a
cedilha

Vítima 
da infide-

lidade
amorosa

Carlos Nas-
cimento, 
apresen-

tador

Um dos
lados 

da moeda

A ilha do
Minotauro

(Mit.)

(?)
Sheeran,

cantor
britânico

Remover
o excesso 
de água em
terrenos

Forma de
se referir
ao antigo

amor
Dar (?):

ser dispen-
sado do
Exército

Sensação
causada

pela quei-
madura

Ressen-
timento
amargo

Artigo
definido

masculino
plural

Causa do
desgaste
da sola do

sapato

Cozinhar
o bolo no

forno

Morada
de índios

Complexo
vitamínico

(?) de família:
sustenta o lar

Hiato de
"moeda"

Gás usado
em balões

Matemática
(abrev.)

Que trabalha
com afinco

Pastosa

Descrição
escrita

Idêntico;
igual

Pedra, 
em tupi

Reclamar 
(bras.)

Relativo
à Lua

Repercus-
são sonora

Jogo de
palavras

Lima 
Duarte, ator 
Consoantes
de "luso"

Respira com
dificuldade
Caminha; 
dá passos

Achou
graça 

Joana d’(?),
heroína

Sílaba de
"âmbar"

Que duram
12 meses

Sufixo de 
"namorico"

Pelada;
despida

3/arc — itá — man. 5/baixa — mesmo. 6/arrimo.

Solução
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X A G Z
I N C R E D U L O

U N I L A T E R A L
X U V L I N E

D I S P AR O Q N
M E R A U L
D E S I N F E T A

D E C A D A E R
G D R O G A R

I A T E S S E T E
L A L A U N M
I O B S C E N A

I N GA I A B U T
H I P O D E R M E
A L I S A D A S

P

Prato da
cozinha
baiana

Aquele
que não
acredita

Sonho
ruim

On-(?),
conectado
à internet
(Inform.)

(?) Gil,
apresen-
tador de

TV

Acaba-
mentos

feitos em 
uma roupa

Conjunção
aditiva

A letra 
da roupa
do Robin

(HQ)

Gatuno;
larápio
(gíria)

Número
de dias da
semana

Planta
usada em 
arborização

urbana
Sua

capital é
Teresina
(sigla)

Mas, em
inglês

Camada
mais

profunda
da pele

Igualada;
aplanada

Formato 
da estrada

sinuosa

De um
único lado

Tiro
(de arma)

Antecede
o "H"

Barcos
de luxo

Relativa
ao porco
Eric Clap-
ton, cantor

500, em
romanos

Está
(red.) 

Impura;
imoral
Ligeiro;
veloz

Reter na
memória

Cloro
(símbolo)

Implorar;
suplicar
Muito in-
teligentes

"Quartel",
em Q.G.

Consoantes
de "lata"

Colocar
enfeites

em 

Sílaba de
"lança"

Utilizada;
gasta

Médio
(abrev.)

Em + um 
(Gram.)

Alimento
do colibri

Tecla para
apagar 

Duas cidades 
da Suíça

Limpa
com água
sanitária

Espaço
de dez
anos

3/but. 4/ingá — line. 5/pólen. 7/obscena.

LOURO: purificação, proteção, 
força.

ALECRIM: proteção, purificação, 
harmonia.

Para fazer é bem simples. Preen-
cha o recipiente com sal grosso e 
enfie a canela bem no meio da taça. 
Vá acrescentando as folhas de louro, 
até que fiquem por toda a volta. Depois 
acrescente os raminhos de alecrim.

Sobre a quantidade pode seguir sua 

intuição e acrescentando conforme vai 
sentindo que é necessário. É importante 
também, que durante todo o processo 
você esteja completando concentrado 
e intencione as energias de proteção a 
limpeza. Afinal, magia é intenção.

Deixe a taça atrás da porta do local 
que eu desejo proteger e limpar ou 
coloque onde você sinta que é neces-
sário. Manutenção também e fácil, 
pode trocar uma vez ao mês. 

FONTE: A BRUXA DE LUA
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“Que a força do medo que tenho não 
me impeça de ver o que anseio. Que 

a morte de tudo que acredito não me 
tape os ouvidos e a boca.”

(Osvaldo Montenegro)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Albino Gabriel Turbay Junior, 
Ciça Amaral Guazzelli, Flávio Chain, Patrícia Bortoli e Edualdo Fernandes de Oliveira. Da coluna: felicidades.

CONECTA
A agenda desta terça-feira do evento 
Conecta Delas, às 18h, destaca a fala  

das empresárias Aline Onaka Dire-
tora de Mkt da Otica Iris e  Michele 

Paniça - Consultora de Moda da Dress 
Me,  falado sobre o tema “ Imagem 

Pessoal de Alto Impacto, no You tube 
e IGTV de Lígia Blanco. Imperdível. 

ON LINE
O Arte da Palavra – Rede Sesc de 

Leituras, considerado o maior circui-
to literário do Brasil, será lançado 
nos dias 18 e 19 de março em um 
seminário que vai reunir importan-
tes nomes da cena nacional.  Pelo 

segundo ano, todo o circuito ocorre-
rá em formato on-line em função da 
pandemia da COVID-19. Cerca de 40 
escritores, poetas, contadores de 
histórias, entre outros, participa-

rão do projeto que busca promover 
a literatura nacional por meio de 
leituras, debates, oficinas e con-

tação de histórias. Os dois dias do 
seminário terão a participação dos 
escritores  de renome e a  transmis-
são acontece sempre no canal Sesc 

Brasil no Youtube.

VULNERABILIDADES!
 “Não é o crítico que importa; nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das 
façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo 
rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que luta bravamente; que erra, que decepciona, porque não 

há esforço sem erros e decepções; mas que, na verdade, se empenha em seus feitos; que conhece o entusias-
mo, as grandes paixões; que se entrega a uma causa digna; que, na melhor das hipóteses, conhece no final 
o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Palavras 

de Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910, na época Presidente dos Estados Unidos. As palavras do 
ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilida-
de. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota; é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, 
se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza; e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que 
enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso. A vontade 
de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem 

e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de achar vulneráveis é uma 
medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira 

esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, 
sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis, desperdiçamos nosso tempo 
precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós 
mesmos podemos dar. Ser “perfeito” e “à prova de bala” são conceitos bastante sedutores, mas que não 
existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela: um novo 
relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. 
Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar 

aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver 
com ousadia. (* livro, A coragem de ser imperfeito)

ZOOM
REGINA e EDIMILSON SANTANA, na lente de Igor Correa, na posse da Associação Comercial e Industrial de Umuarama, em junho de 2016
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