
Vereadores propõem multa de até
R$ 60 mil aos fura-filas da vacina

PROJETO SERÁ APRESENTADO AMANHÃ NA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto que entra em discussão amanhã na Câmara decide se haverá punição administrativa aos fura-filas da vacina contra 
a covid-19. Agentes públicos e pessoas físicas poderão ser multados entre R$ 10 mil e R$ 60 mil. O texto, que já passou pelas 
comissões parlamentares, será votado em sessão extraordinária. l 4

Queimaduras
A explosão no sistema de aquecimento de água em uma 

residência deixou dois feridos graves ontem à tarde, 
no condomínio Vilaggio di Roma. Bombeiros e Samu 

socorreram os trabalhadores que faziam a manutenção 
em calhas, quando houve o acidente. Além de sofrerem 

queimaduras de 1º e 2º graus, causadas pelo vapor, 
os trabalhadores, de 23 e 29 anos, se feriram com os 

estilhaços de vidros arremessados com a explosão. Eles 
foram levados ao Hospital Cemil, onde foram internados.
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Umuarama junto

Prorrogadas as
medidas do decreto 

estadual para 
conter pandemia

l 6

Deputado estadual
articula ações para

diminuir os
impactos da crise

l 2

Autorização para
que Umuarama

entre no Conectar
vai à prefeitura

l 7

ALEX MIRANDA

Operação Ágata
deflagra ações no

combate aos crimes
na fronteira

l 8

A Secretaria de Obras 
iniciou a reforma da 

ponte sobre o ribeirão 
Pinhalzinho, no 

acesso ao Jardim São 
Cristóvão, que está 
com a travessia em 

meia pista por conta do 
afundamento parcial em 
uma das cabeceiras. Os 
motoristas devem ficar 

atentos no local.
l 5

Recuperação
TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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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

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
17/2 a 17/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,56% 23,28 
Vale ON -0,32% 96,51 
ItauUnibanco PN -2,04% 26,94 
Usiminas PNA +8,55% 18,54 
CVC Brasil ON -7,46% 17,50 
Gol PN -6,36% 22,54

IBOVESPA: -0,72% 114.018 pontos

Iene 109,03
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,14

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,6180 5,6190 +0,2%

PTAX  (BC) -0,8% 5,5845 5,5851 +1,0%

PARALELO +0,2% 5,3800 5,8800 +0,3%

TURISMO +0,2% 5,3800 5,8600 +0,3%

EURO -1,0% 6,6422 6,6435 -1,1%

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 16/03

Iene R$ 0,0512
Libra est. R$ 7,76
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.180,64 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/03 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 1.423,25 3,75 2,7%
FARELO mai/21 406,10 -1,30 -5,3%
MILHO mai/21 554,25 4,75 0,8%
TRIGO mai/21 647,00 2,00 -2,2%

SOJA 159,82 1,1% 4,0% 159,00
MILHO 78,65 0,2% 8,5% 79,00
TRIGO 79,93 -0,1% 4,4% 80,00
BOI GORDO 286,94 0,4% 0,0% 285,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/03 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 16/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -2,9% 1,2%
SOJA Paranaguá 170,00 -5,6% 3,0%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% 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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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R$ 2,5 bilhões  
em obras de  
infraestrutura.

M A I S  D O  Q U E  U M A  U S I N A  D E  E N E R G I A ,  S O M O S  U M A  U S I N A  D E  E N T R E G A S .

N a  a l e g r i a  d a  A n a
t e m  a  e n e r g i a  d e  I t a i p u .

Itaipu gera energia para dois países. São milhões de megawatts-hora entregues  

todos os anos. Com toda essa energia, realiza obras que estão transformando  

a vida das pessoas, gerando desenvolvimento econômico, tecnológico, turístico  

e sustentável, além de milhares de novos empregos. Um trabalho feito com seriedade  

e transparência, para deixar o maior de todos os legados: um futuro melhor.

N o v a s  c i c l o v i a s  
e  e s p a ç o s  d e  l a z e r .

O amanhã já começou.

www.itaipu.gov.br
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PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
21/03 - 14h41

CHEIA
28/3 - 15h50

Quarta 17/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 32
min 21

max 33
min 21

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 27
min 21

max 32
min 20

Curitiba
max 31
min 17

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Quinta 18/3/2021

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Sexta 19/3/2021

Moderna testa uso pediátrico 
 A Moderna anunciou nessa terça-feira que iniciou a fase 2/3 dos estudos 

sobre uso pediátrico de sua vacina contra o coronavírus. De acordo com a 
farmacêutica, as pesquisas vão testar a segurança e a eficácia do imunizante 
em 6.750 crianças de 6 meses a 11 anos no Canadá e nos Estados Unidos. 

Os primeiros voluntários dessa etapa dos testes já foram imunizados. 
Na primeira parte do ensaio, os cientistas vão testar diferentes dosa-

gens do produto nas crianças. Na segunda, serão administradas duas 
doses, da própria vacina ou de placebo, de maneira aleatória. “Esse 
estudo pediátrico nos ajudará a avaliar o potencial de segurança e imu-
nogenicidade de nossa vacina candidata nessa importante população 
jovem”, disse o presidente-executivo da Moderna, Stéphane Bancel.

Brasília - Um dia após vários 
países da Europa suspenderem 
temporariamente a aplicação 
de vacinas da Oxford/AstraZe-
neca, a Fiocruz, que fabrica o 
imunizante no Brasil, afirmou 
que a medida foi tomada por 
cautela dos países, mas ressal-
tou que a decisão deve ser res-
peitada e observada.

A avaliação foi feita por Nísia 
Trindade, presidente da Fio-
cruz, que participou nessa ter-
ça-feira (16) de reunião virtual 
da comissão externa da Câmara 
que acompanha as medidas de 
enfrentamento à covid-19.

Desde a semana passada, 

Fiocruz minimiza suspensão do uso da vacina
ao menos 19 países europeus, 
entre eles Alemanha, França, 
Itália, Espanha e Portugal, e a 
Indonésia anunciaram a inter-
rupção da aplicação da vacina 
da AstraZeneca para se certifica-
rem de que não há relação com 
efeitos colaterais mais graves.

As suspensões começaram 
após casos de morte por trom-
bose na Dinamarca e na Áustria, 
e se ampliaram apesar de reco-
mendações contrárias tanto da 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) quanto da EMA (agência 
regulatória europeia). Ontem, 
a agência europeia defendeu 
manter a aplicação da vacina.

Trindade ressaltou que a sus-
pensão era temporária e que 
ocorreu enquanto “são avalia-
dos os eventos adversos relacio-
nados com cautela, como pre-
caução, diante da vacinação”. 
“É importantíssimo dizer que 
faz parte da cautela essa avalia-
ção de todas as vacinas. Nós, 
na Fiocruz, temos ampla expe-
riência com esse tipo de far-
macovigilância e frisamos que 
tanto a agencia europeia EMA 
quanto a Organização Mundial 
da Saúde não recomendaram a 
interrupção da vacinação”.

A presidente da Fiocruz 
ressaltou que, até agora, 17 

milhões de pessoas foram vaci-
nadas na União Europeia e 
no Reino Unido e que não há 

evidência de risco aumentado, 
“seja para trombose, seja para 
embolia pulmonar”.

Fases da lua
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Dentro do que possibilita 
as restrições dos decretos do 
governo do Estado e da prefei-
tura de Curitiba e, mantendo 
todos os protocolos de saú-
de para conter a dissemina-
ção do covid-19, o deputado 
Estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), que preside a 
Frente Parlamentar de Desen-
volvimento do Noroeste e a 
Comissão de Segurança Públi-
ca da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), tem mantido 
a rotina de trabalho, reuniões 
virtuais e encontros com re-
presentantes do Estado.

Na última segunda-feira 
(15), o parlamentar participou 
de uma reunião com o depu-
tado Federal Aroldo Martins 
(Republicanos – PR), que é 
vice-líder do bloco de parti-
dos que integram a base do 
governo Federal na Câmara 
dos Deputados em Brasília e 
preside a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Renda 
Básica da Casa.

Martins ressalta que fo-
ram tratadas possíveis so-
luções para necessidades 
e demandas da população 
e dos munícipios de Umua-
rama e região.

“As conquistas são re-
sultado de muito trabalho e 
boas parcerias, por isso sigo 
firme para que melhorias se-
jam direcionadas ao Noroes-
te do Paraná”.

Deputado articula ações para
diminuir os impactos da crise

PREOCUPAÇÕES
Atento às necessidades 

da população, o deputado 
Delegado Fernando está bus-
cado, através de articulações 
políticas e da construção de 
projetos, diminuir os impactos 
provocados pela crise econô-
mica e sanitária surgidas com 
a pandemia de covid-19.

Para tanto, preparou um 
Projeto de Lei que estabele-
ce que o Estado ofereça con-
tato virtual para pacientes 
internados com a doença, o 
parlamentar conseguiu, há 
poucos dias, intermediar a 
abertura de novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) exclusivos para pa-
cientes covid em Umuarama 
e na macrorregião Noroeste.

Além de intermediar o aten-
dimento a entidades sociais da 
região, através de um trabalho 
de gestão com o Governo do 
Estado, o deputado tem se 

destacado pelo incentivo a pro-
jetos sociais e pela posição em 
defesa do cidadão, reforçando 
sua postura de contrariedade 
a qualquer tipo de reajuste de 
serviços essenciais que one-
rem ainda mais as famílias de 
baixa ou sem renda.

VALORIZAÇÃO
No decorrer da semana, 

o parlamentar postou nas re-
des sociais um pedido para 
que as pessoas valorizem 
os profissionais de saúde 
e para que se cuidem para 
evitar a contaminação com o 
vírus que está em rápida es-
calada em todo o país.

“Vamos postar um ges-
to de apoio a esses profis-
sionais que estão fazendo 
o seu melhor sem desistir. 
Vamos fazer o nosso melhor, 
evitando aglomerações e se-
guindo os protocolos de se-
gurança”, escreveu.

Segurança Pública
O parlamentar também tem se dedicado na busca de melhorias 

nas estruturas de segurança pública do Estado, através da Comissão de 
Segurança Pública. Além de apresentar um Projeto de Lei que integra 
os estacionamentos particulares do Paraná ao Sistema de Informação 
de Segurança Pública (Sinesp Cidadão) do Ministério da Justiça, que 

possibilita a identificação de veículos roubados, também vem buscan-
do o aparelhamento das policias do Paraná. Participou de reunião com 

o comando das Forças de Segurança do Estado e de representantes 
do Governo em busca de soluções para problemas estruturais e de 

efetivo das Corporações. Ainda defendeu a convocação de aprovados 
em concursos públicos já realizados a fim de suprir a falta de efetivo 

na Polícia Civil. Delegado Fernando também apresentou requerimento 
solicitando ao Estado que vacine policiais antes dos presos no Paraná 

ao contrário do que prevê o PNI (Plano Nacional de Imunização).
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Hamilton Mourão diz que 
Ministro apenas executa
decisões do presidente

No dia em que foi iniciada 
a troca no comando do Minis-
tério da Saúde, com a chega-
da do cardiologista Marcelo 
Queiroga, o vice-presidente 
Hamilton Mourão afirmou 
que o ministro apenas exe-
cuta as decisões do presi-
dente. Por isso, na visão 
do vice, o presidente Jair 
Bolsonaro é o “responsável 
por tudo o que aconteça ou 
deixe de acontecer”. Quei-
roga é o quarto ocupante 
do cargo desde o início da 
pandemia.

Apesar de dada como cer-

Deputado quer rodovias
estaduais fora do pedágio

O deputado federal Filipe 
Barros (PSL-PR) reuniu-se na 
última quinta-feira (11) com o 
ministro da Infraestrutura, Tar-
císio de Freitas, para tratar do 
novo modelo de concessões 
de pedágio, em discussão 
para ser aplicado em rodovias 
de todo país. Na ocasião, o 
parlamentar pediu que as ro-
dovias estaduais não sejam 
inclusas no modelo, manten-
do apenas as federais, e para 
que não sejam instaladas 
novas praças de pedágio nas 
regiões de Londrina e Apuca-
rana, além de apresentar pro-
postas de soluções ao siste-
ma rodoviário paranaense.

A reunião faz parte de 
uma série de ações executa-

Sanepar
Em relação à Sanepar, o deputado apontou que a 
economia de 50 bilhões de litros de água, decorrente 
do rodízio realizado nos últimos meses, não beneficiou 
o bolso dos consumidores. “Isso significa 50 milhões de 
metros cúbicos ou, mais ou menos, 4 milhões de faturas 
de uma família média curitibana”, comparou. Mas ele 
ressaltou que, apesar do volume de água economizado 
representar quase R$ 500 milhões, a receita da empresa 
não caiu na mesma proporção. “Na Sanepar, a matemática 
não funciona da mesma forma. Na Sanepar, a matemática 
funciona para os investidores”, afirmou.

Lucros
O parlamentar lembrou que a receita líquida da 
companhia em 2020 subiu 1,6% em relação a 2019 e o 
lucro líquido permaneceu na faixa de R$ 1 bilhão. “É um 
absurdo que, no pior período de crise econômica vivida 
pelos paranaenses, a Sanepar continue trabalhando com 
lucro líquido acima de 20%”, disse. “Nenhum negócio tem 
esse lucro, acho que nem o pedágio, que tanto lutamos 
contra, lucram tanto”. O deputado lamentou que “um 
dia a Sanepar já foi do povo paranaense, mas hoje não 
é mais; hoje ela existe para garantir que, ano após ano, 
bilhões sejam garantidos aos investidores, mesmo que 
isso custe caro ao povo paranaense”.

Copel
No caso da Copel, o Soldado 
Fruet apontou que, “durante 
meses, para justificar a 
venda da Copel Telecom, 
ouvimos que a empresa 
focaria no seu negócio, a 
energia”. Então, indagou 
o deputado, “por que, na 
Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) da semana passada, 
colocar no objeto social 
da empresa Negócios de 
comunicações e de telefonia 
celular? E, pior, dar poderes 
para realizar parcerias e 
comprar participações 
nesses negócios?”. Até 
recentemente, a Copel 
era 100% dona da Copel 
Telecom e possuía 49% 
da Sercomtel, que explora 
telefonia celular, com direito 
de preferência para comprar 
os demais 51% e ser a única 
dona da empresa. Como 
a Copel se desfez desses 
ativos, o deputado quer 
saber o que a empresa 
pretende com essa alteração 
estatutária.

Questionamentos
Na sessão plenária ontem terça-feira (16) da Assembleia 

Legislativa do Paraná (Alep), o deputado estadual Soldado 
Fruet (Pros) levantou questionamentos a respeito de 

três empresas com participação do Governo do Paraná. 
Em discurso, o parlamentar cobrou esclarecimentos 
sobre a última alteração no estatuto social da Copel, 

o funcionamento do Tecpar sem recursos do Estado e 
a continuidade dos altos lucros da Sanepar em meio à 

pandemia da Covid-19 e ao rodízio de água.

das pelo deputado desde o 
início das discussões sobre 
o tema. O parlamentar e sua 
equipe acompanharam as 
audiências públicas realiza-
das no mês de fevereiro em 
várias cidades do Paraná, 
nas quais a questão do pe-
dágio foi debatida junto à so-
ciedade civil e autoridades.

RODOVIAS INTELIGENTES
Uma das propostas apre-

sentadas ao ministro se refere 
ao trecho rodoviário que liga as 
cidades de Londrina e São Pau-
lo, para a qual o parlamentar 
sugere a aplicação do Sistema 
Inteligente de Transporte (ITS), 
o mesmo que deve ser aplica-
do ao trecho que liga a cidade 

do Rio de Janeiro à capital pau-
lista, e que deve ser mais be-
neficiado com recursos tecno-
lógicos. “Assim, teríamos uma 
rodovia em território paranaen-
se que se conectaria às rodo-
vias paulistas Raposo Tavares 
e Castelo Branco, eliminando 
pontos cegos de transmissão 
de dados e aumentando a se-
gurança para os usuários”, 
diz o deputado.

Filipe Barros sugeriu que 
as Rodovias Inteligentes 
também sejam implantadas 
nos trechos que ligam Lon-
drina a Curitiba, Curitiba a 
Paranaguá, Londrina a Para-
navaí e Mato Grosso do Sul, 
Foz do Iguaçu a Cascavel e 
Campo Mourão a Maringá.

ta, a troca, contudo, ainda 
não foi publicada no ‘Diário 
Oficial da União’. O vice-pre-
sidente comentou a escolha 
do cardiologista para a pasta 
e aproveitou para reafirmar o 
caráter executor da função. 
“A função do ministro quem 
define, é o presidente da Re-
pública. O ministro é um exe-
cutor das decisões do presi-
dente da República. Até por 
isso, então, o presidente é o 
responsável por tudo o que 
aconteça ou deixe de acon-
tecer, essa é a realidade”, 
disse Mourão.

Mandetta diz que articula frente
de centro, mas nega ser candidato

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta de-
clarou que está ajudando a 
articular uma frente de cen-
tro que possa disputar as 
eleições de 2022. Para ele, 
a população brasileira está 
cansada da polarização Lula 
versus Bolsonaro.

“Se fosse um segundo tur-
no Bolsonaro versus Lula, eu 
não sei quem ganharia. Mas 
o Brasil perderia muito. São 
dois párias internacionais. 
Eles não têm condições de 

falar pela nação”, disse Man-
detta. Apesar disso, o ex-mi-
nistro fez uma ressalva: “Eu 
ainda não me coloco nessa 
condição de candidato”.

Mandetta ressaltou que 
está conversando com inte-
grantes de vários partidos, 
como PSDB, Novo e DEM. 
“As linhas telefônicas estão 
extremamente busy (ocupa-
das). Todo mundo precisa se 
despir de suas vaidades e fa-
lar. Vai chegar uma hora em 
que as divergências podem 

aparecer pontualmente, mas 
o que importa agora são va-
lores maiores que vão além 
de um mero menino usa azul 
ou menina usa rosa”, disse 
o ex-ministro.

Sobre uma eventual re-
eleição de Bolsonaro, Man-
detta diz que tem observado 
as pesquisas e destacou 
que o presidente mantém 
como eleitor apenas o “radi-
cal de 40 a 60 anos, do sexo 
masculino” e um percentual 
do voto evangélico.

O vice-presidente comentou a escolha do 
cardiologista para a pasta e aproveitou para 
reafirmar o caráter executor da função

DIVULGAÇÃO

Tecpar
Fruet também quer entender 
o que levou o Tecpar a sair 
de um faturamento de R$ 
404 milhões em 2018 para 
R$ 9,7 milhões em 2019 e 
R$ 7,3 milhões em 2020. “O 
que estará acontecendo no 
Tecpar, que no começo de 
2019 foi presidido por um 
dos cabeças da Fundação 
Dom Cabral, a mesma que 
fez o estudo da reforma 
administrativa que, como eu 
previ, aumentou as despesas 
de pessoal do Estado?”, 
perguntou, citando que, na 
última prestação de contas, 
o secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior, disse que 
a receita do Estado cresceu 
1,1% e as despesas de pessoal 
estão acima do limite da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(54,1%). Lembrou que o Tecpar 
não é mais dependente do 
Governo, por isso não pode 
receber recursos do Estado 
para despesas de custeio.
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‘Fura-filas da vacina’
poderão ser multados
em até R$ 60 mi

Vereadores de Umuarama 
discutirão em sessão extra-
ordinária amanhã (quinta-
-feira, 18), um projeto de lei 
assinado pelo presidente do 
Legislativo Municipal, vere-
ador Fernando Galmassi, e 
pelo vereador Mateus Barre-
to, que pretende punir admi-
nistrativamente os ‘fura fila’ 
da vacina contra a covid-19.

O texto dispões sobre 
sanções ao descumprimento 
da ordem cronológica de va-
cinação dos grupos prioritá-
rios, estabelecida pelo Plano 
Nacional de Vacinação (PNI).

Aprovado o projeto e se san-
cionada a Lei, fica estabelecida 
a penalidade aos agentes pú-
blicos responsáveis pela aplica-
ção da vacina, seus superiores 
hierárquicos, se comprovada 
a ordem ou o consentimento 
e a pessoa imunizada fora da 
ordem cronológica também po-
derá ser punida.

A multa varia de R$ 10 mil a 
R$ 20 mil para o agente público 
responsável pela aplicação da 
vacina. A punição com multa 
de R$ 20 mil a R$ 40 vai para 
a pessoa imunizada ou para o 
seu representante legal e, mul-
ta de R$ 40 mil a R$ 60 mil 
será aplicada quando o imuni-
zado for agente público.

A penalidade não será 
aplicada apenas se houver 
justificativa

Cessão de servidor
Outro projeto de lei que será discutido na mesma sessão extra-

ordinária, também passou pela análise da Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara de Umuarama, trata da cessão de servidores da 

Administração Direta e Indireta Municipal, por tempo determina-
do, a outro órgão. Se aprovado, o texto autoriza o Poder Executivo 
Municipal a ceder o servidor à outra entidade dos Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, órgãos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, do Ministério Público ou a entidade priva-
da 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.
Ao encaminhar o texto para a Câmara, o prefeito Celso Poz-

zobom 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.

De acordo com o projeto, a 
aplicação das penalidades pre-
vistas não impede a aplicação 
das demais penalidades previs-
tas na legislação vigente.

Na justificativa enviada 
ao presidente da Câmara, 
o vereador Mateus Barreto, 
autor do projeto, aponta que 
os planos de vacinação co-
meçaram a contemplar, nos 
primeiros grupos prioritários, 
profissionais da área da saú-
de e idosos, em razão do 
risco maior de contágio, no 
caso dos primeiros, e da vul-
nerabilidade aos efeitos do 
vírus, no caso dos últimos.

“Infelizmente, quase que 
diariamente, aparecem notícias 
de cidadãos que burlam o cro-
nograma estabelecido pela au-
toridade de saúde competente, 
muitas vezes por terem proximi-
dade com algum agente político 
ou servidor público responsável 
pela aplicação das doses da va-
cina. Àqueles que agirem des-
sa maneira, dever-se-á aplicar o 
rigor da Lei”.

O projeto já foi analisado 
pelas comissões parlamen-
tares e está publicado na 
pauta da ordem da sessão 
extraordinária que acontece 
às 9h de quinta-feira (18).

PROJETO de lei será discutido em sessão extraordinária e impõe multa que varia de R$ 20 mil a R$ 60 mil para quem furar a fila da vacina

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Vestibular adiado
A Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) adiou a 
aplicação da prova da 1ª fase do 
vestibular, que seria realizada 
no dia 28 de março.  O motivo 
é o agravamento da pandemia 
de coronavírus em Curitiba e 
em todo o estado. A nova data 
será definida quando houver 
parâmetros adequados para 
garantir a biossegurança dos 
envolvidos na prova de seleção.

Momento histórico
Com a alta expressiva dos preços 
das commodities e a valorização 
do dólar frente ao real, a 
agropecuária brasileira vive um 
momento único na história.  
Dados apresentados pelo 
especialista em agronegócio 
Alexandre Mendonça de 
Barros, indicam que 2020 foi 
extraordinário para o campo. De 
2019 para 2020, foi registrado 
um crescimento de 10,6%, 
atingindo R$ 689 bilhões. Se as 
projeções para a safra 2020/21 
se concretizarem, a renda 
agropecuária pode fechar 2021 
na casa dos R$ 939 bilhões, o 
que representa um salto de 
36,3%. “Não há precedente 
histórico para o que estamos 
vivendo na história da economia 
agrícola”, avaliou.

#VacinaParaná
Foi lançada uma mobilização 
que pede ao Ministério da 
Saúde mais vacinas contra 
a Covid-19 para o Paraná. O 
abaixo-assinado #VacinaParaná 
já tem mais de mil assinaturas 
e está disponível na plataforma 
virtual chance.org.

#VacinaParaná II
O deputado federal Aliel 
Machado (PSB) usou as 
redes sociais para anunciar 
uma série de medidas de 

Porto em festa
O Porto de 
Paranaguá completa 
86 anos nesta 
quarta-feira (17) e 
aposta na inovação 
para se tornar hub 
logístico da América 
Latina. Considerado 
a principal 
porta de saída 
do agronegócio 
brasileiro, o porto 
paranaense investe R$ 703 milhões em obras e prepara uma 
revolução tecnológica para integrar sistemas e operações.

combate à Covid-19. Entre 
elas está a conquista de 
mais doze respiradores para 
auxiliar hospitais no combate 
à Covid-19. Além disso, o 
parlamentar também falou 
sobre a autorização para o 
credenciamento de leitos de UTI 
Covid do HU-UEPG e a cobrança 
por mais vacinas. “Houve 
compromisso do ministro de 
que não haverá diferença na 
quantidade de vacinas e que 
o Paraná será contemplado 
de acordo com os critérios 
técnicos”, disse.

Celeridade
Um dos destaques do Boletim 
da CNM (Confederação 
Nacional de Municípios) do 
mês de março é a necessidade 
da união entre Municípios e 
Congresso Nacional na busca de 
soluções contra a pandemia de 
covid-19.  A CNM e as entidades 
municipalistas estaduais estão 
se reunindo com deputados e 
senadores para “apresentar a 
pauta do movimento e pedir 
celeridade na aprovação das 
matérias”, afirma o presidente 
da entidade, Glademir Aroldi.

Em colapso
Governadores alertaram, em 
audiência pública promovida pela 
comissão temporária do Senado 
que acompanha a evolução da 
covid-19, que a pandemia da 
covid-19 pode provocar um 
colapso em hospitais públicos 
e privados do País até o fim de 
março. O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, 
disse que a escalada do mês de 
fevereiro foi cinco vezes mais 
agressiva do que a que se viu nas 
outras ondas. “Vamos até o início 
do mês de abril com crescimento 
de ocupação de leitos e vamos 
ter ainda, infelizmente, aumento 
de mortalidade por mais algumas 
semanas”, afirma.

DIVULGAÇÃO



5Quarta-feira, 17 de março de 2021  LOCAL

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

colunaComeça a recuperação
da ponte avariada pelas
chuvas no São Cristóvão

A Secretaria de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação da Pre-
feitura iniciou a recuperação 
da ponte sobre o ribeirão Pi-
nhalzinho, no acesso ao Jar-
dim São Cristóvão (próximo 
à estação de tratamento de 
esgoto da Sanepar), que está 
com a travessia em meia pis-
ta por conta do afundamento 
parcial em uma das cabecei-
ras. Os motoristas devem fi-
car atentos no local.

Parte do aterro cedeu 
há algumas semanas em 
virtude das chuvas e foi ne-
cessário aguardar a estabili-
zação do solo para poder ini-
ciar os reparos. “Após uma 
sondagem mais apurada, 
percebemos que o rio está 
‘roubando’ terra do aterro 
por baixo das fundações”, 
disse o secretário de Obras, 
Isamu Oshima, durante visi-
ta à ponte na manhã desta 
terça-feira, 16.

Problema semelhante ocor-
reu no aterro do outro lado, 
que recebeu reparos em ja-
neiro de 2018. “O serviço 
realizado na época resolveu, 
pois não tínhamos mais 
afundamento daquele lado 
da ponte. Agora faremos 
um serviço mais complexo 
em toda a base da ponte, 
para evitar que o problema 
se repita. Escavamos até as 
fundações, vamos preencher 
a base com pedra rachão e 
blocos de concreto armado 
reaproveitados, depois cons-

truiremos uma laje de con-
creto maciço unido as duas 
alas”, explicou o secretário.

O nível do rio será eleva-
do na passagem sob a pon-
te e a saída da água terá o 
desnível direcionado por ba-
ses de concreto, para evitar 
a formação de ‘cachoeira’, 
que resultaria em erosão e 
no comprometimento da es-
trutura. “Após concluirmos o 
reforço da base vamos me-
xer no aterro que afundou. 
Ele também será escavado e 
reforçado com pedra rachão, 
para só então receber a nova 
capa asfáltica”, acrescentou 
o diretor de Obras da Prefei-
tura, Renato Caobianco.

Uma empresa especiali-
zada nesses serviços já foi 
contratada para executar os 
reparos de forma emergen-
cial. “Vamos precisar de tem-
po bom para que o serviço 
seja rápido e realizado com 

segurança, restabelecendo 
essa importante ligação para 
os moradores do São Cristó-
vão, operários da Sanepar e 
também ao Colégio Agrícola e à 
fazenda da UEM. A estimativa 
é de que em duas semanas a 
ponte esteja totalmente recupe-
rada, desde que as chuvas não 
atrapalhem o serviço”, disse.

DE OLHO NA OBRA
O prefeito Celso Pozzobom 

também visitou a ponte e dis-
se que o modelo não é o ideal 
para aquele ponto do Pinhalzi-
nho, que recebe grande parte 
da água das chuvas, captada 
pelas redes pluviais da cidade, 
porém a estrutura suportou 
bem todos esses anos de uso. 
“Faremos os serviços neces-
sários para que a ponte seja 
restaurada e continue segura, 
atendendo aos moradores e 
trabalhadores que por ali pas-
sam diariamente”, apontou.

PARTE do aterro cedeu há algumas semanas em virtude das chuvas e foi necessário aguar-
dar a estabilização do solo para poder iniciar os reparos

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Um homem de 62 anos morreu 
após sofrer uma parada cardíaca 
ontem (16) pela manhã, em 
Umuarama. O morador de Cida-
de Gaúcha, esteve em Umuarama 
para realizar procedimento médico 
e estava no interior de uma clínica 
quando desmaiou. Os médicos 
da clínica realizaram os proce-
dimentos para reverter a parada 
cardiorrespiratória (PCR) e 
acionaram socorristas do SAMU 
e do Corpo de Bombeiros, que 
se revezaram no atendimento. 
Durante cerca de 1h30 foram 
realizadas massagens cardíacas, 
aplicação de medicamentos e 
oxigênio a tentativa de reverter o 
quadro, porém ele não resistiu.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Lupa na verba
O iminente pente-fino que 
o MPF vai passar nestes 
contratos pode ajudar o 
discurso de Bolsonaro de que 
ele mandou muito dinheiro 
para os governadores, e 
alguns desses não aplicaram a 
verba corretamente.

É muito amor
A Coluna publicou ontem em 
primeira mão no Twitter um 
vídeo da médica Ludhmila 
Hajjar, a quase-ministra da 
Saúde, cantando “Presidenta I 
Love You” para a então chefe da 
nação, Dilma Rousseff, quando 
internada em São Paulo.

Vendeta
Alguns petistas amigos da Dra 
Hajjar se vingam dela pelo 
fato de declarar esse amor a 
Dilma e correr para reunião 
(duas vezes) com Bolsonaro, 
como candidata a ministra.

Proteção e fé
A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil pediu 
prioridade para vacinação 
de freis e padres que visitam 
enfermos para dar a unção em 
hospitais, clínicas e residências; 
é a chamada Pastoral da Saúde. 
O risco de contágio é alto, e 
em diferentes estados a Igreja 
Católica não interrompeu essa 
assistência por se tratar de 
serviço essencial no D.O.

Da batina
Conforme a Coluna publicou 
semana passada, um boletim 
da CNBB indica que são mais de 
1.300 padres contaminados no 
País. As mortes passam de 60.

Em memória
O novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, defende o 
PL do deputado Dr. Frederico 
(Patriota-MG) que declara o 
Dr. Enéas Carneiro o Patrono 
da Eletrocardiografia.

Cobrança oficial
O governo federal começou a fechar o cerco aos governadores 
diante das seguidas críticas que alguns deles, oposicionistas ao 

presidente Jair Bolsonaro, fazem sobre a gestão do Ministério da 
Saúde durante a pandemia do coronavírus. A subprocuradora-

geral da República, Lindora Araújo - que no órgão cuida do 
comitê fiscalizador das verbas -, enviou ontem um ofício 

cobrando informações de todos os estados sobre:  Quantos 
e quais hospitais de campanha foram construídos no Estado; 
Quais estão em funcionamento e capacidade; Quais foram 

fechados e por que; E quais não entraram em funcionamento. 
Os governadores têm até esta sexta-feira para responder à PGR.

Teto do MEI
A pedido de Bolsonaro, o 
Ministério da Economia 
estuda a ampliação do teto de 
faturamento para o MEI - e não 
piso, como publicamos - de R$ 80 
mil para R$ 160 mil em período 
determinado, para ajudar os 
pequenos empreendedores 
nesta fase ruim.

Portas abertas
Pernambuco vai entrar em 
lockdown de amanhã ao dia 28 
de março devido ao aumento 
de casos do coronavírus 
(93% dos leitos de UTI estão 
ocupados no Estado). Medidas 
estão sob alto risco por causa 
dos estados vizinhos, que 
mantiveram as divisas abertas 
para o grande fluxo de pessoas 
para o Recife, em especial.

Língua afiada
Roberto Jefferson tem 
aumentado nas redes sociais 
suas críticas e ataques ao STF 
e a ministros. Sua estratégia, 
para quem o conhece, é clara: 
ele provoca a Corte para 
ser preso. Por quê? Quer 
provar, na sua tese, de que 
o Supremo foi intimidador 
ao mandar prender o 
deputado Daniel Silveira 
pelos ataques proferidos.

A tesa
Na tese de Jefferson, se ele 
for preso, perguntará por que 
não o detiveram antes, por 
seus ataques notórios serem 
anteriores ao de Silveira. E, 
se não for preso, continua 
a questionar a detenção do 
parlamentar e a considerar 
seletiva pelo STF. É um plano 
para vitimizar o bolsonarismo.

Brasília cívica
Brasília passa a ser a única capital 
a ter um mês inteiro (todo 
setembro) de ações destinadas 
ao Turismo Cívico, com lei 
aprovada pela Câmara Distrital. 
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Prorrogadas medidas do decreto 
estadual para conter pandemia

Por meio do decreto muni-
cipal nº 079/2021, publicado 
hoje (quarta-feira, 16), o muni-
cípio de Umuarama estendeu 
por tempo indeterminado as 
medidas de enfrentamento 
à pandemia de coronavírus 
contidas no Decreto Esta-
dual 7.020/2021, mesmo 
após o fim da vigência do ato 
normativo estadual.

Com isso, continuam valen-
do, também em Umuarama, 
as medidas definidas pelo 
Estado que entraram em vigor 
no último dia 10, redefinindo 
a estratégia de enfrentamen-
to à pandemia. Desta forma, 
está mantida a restrição 
de circulação das pessoas 
das 20h às 5h, excetuando 
profissionais e veículos de 
serviços e atividades essen-
ciais, e a proibição da venda 
e consumo de bebidas alcoó-
licas em espaços de uso pú-
blico ou coletivo fica mantida 
no mesmo horário.

Permanecem suspensos 
os serviços e atividades não 
essenciais aos sábados e 
domingos, já as atividades 
essenciais podem funcionar 
qualquer dia da semana, sem 
limitação de horário. As ativi-
dades comerciais em geral e 
prestação de serviços consi-
derados não essenciais fun-

Saúde de Umuarama registra 46 novos casos de coronavírus
Ontem (terça-feira, 16), a 

Secretaria Municipal da Saú-
de confirmou mais 46 casos 
de covid-19 em Umuarama. 
Tratam-se de 29 homens, 16 
mulheres e uma criança.

De acordo com o boletim 
epidemiológico, das 21.604 
notificações de síndromes gri-
pais registradas desde 21 de 
março do ano passado (início 
da pandemia), 10.443 foram 
descartadas para coronaví-
rus, 8.393 tiveram diagnósti-

cionam de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 17h.

Restaurantes e lancho-
netes podem funcionar das 
10h às 20h (com 50% de 
ocupação) e depois apenas 
em delivery; nos fins de se-
mana fica vedado o consumo 
no local, permitido somente 
a entrega. Academias estão 
liberadas das 6h às 20h, 
de segunda a sexta-feira, 
com 30% de ocupação. 
Continuam permitidas a 
Feira do Produtor (às quar-
tas-feiras) e as feiras livres 
de sexta-feira e a de domin-
go, respeitando as medidas 
de prevenção.

Permanece obrigatório 
a toda população o uso de 
máscara nos locais públicos 
e nos privados acessíveis ao 
público. Aulas presenciais, 
inclusive em universidades 
e cursos técnicos, estão per-
mitidas seguindo a Resolu-
ção Sesa nº 240/2021. As 
igrejas e templos devem se-
guir a resolução 221/2021 
da Secretaria da Saúde.

PROIBIÇÕES
Não devem funcionar esta-

belecimentos destinados ao 
entretenimento ou eventos 
culturais (casas de shows, 
circos, teatros, cinemas, mu-

seus e atividades correlatas); 
eventos sociais e atividades 
correlatas em espaços fecha-
dos (casas de festas, de even-
tos ou recepções, parques in-
fantis e temáticos).

Estão proibidas ainda 
mostras comerciais, feiras de 
varejo, eventos técnicos, con-
gressos, convenções e even-
tos de interesse profissional, 
técnico e/ou científico; casas 

noturnas e atividades corre-
latas; reuniões com aglome-
ração de pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, as-
sembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corpo-
rativos, em espaços de uso 
público ou privado.

Também aglomeração de 
pessoas e o consumo de bebi-
das alcoólicas nas ruas, pas-
seios, logradouros, bosques, 

quadras, piscinas ginásticas 
e outros locais públicos; jo-
gos de futebol, futevôlei, vô-
lei, basquete e outros jogos 
esportivos, amadores, em 
campos ou quadras privadas 
e públicas localizadas em aca-
demias ou não incluídas as de 
condomínios, bem como trei-
namentos e jogos esportivos 
amadores, tabacarias, loun-
ges e as chamadas lives.

FORÇA Tarefa composta por PMs, GMs e vigilantes sanitários do município continuarão realizando fiscalizações

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

co positivo de covid e 2.768 
suspeitas estão sendo acom-
panhadas, aguardando resul-
tados de exames e a conclu-
são do período de isolamento.

Dentre os positivados, 
5.076 pessoas já se recupe-
raram, 3.177 estão em isola-
mento domiciliar e 46 pacien-
tes seguem hospitalizados, 
19 em unidades de terapia 
intensiva (UTI-Covid) e 27 ocu-
pam leitos em enfermarias.

Até ontem, havia sido 

registrada a morte de 106 
umuaramenses por compli-
cações da covid-19.

Ainda de acordo com os re-
gistros da Secretaria Municipal 
de Saúde, entre os 33 leitos de 
UTI disponíveis nos hospitais lo-
cais, 32 estavam, até o final da 
tarde de ontem, ocupados, con-
forme a regulação da Macrorre-
gional Noroeste da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
bem como 52 das 64 enferma-
rias exclusivas para covid-19.

FORAM diagnosticados com a doença, 29 homens, 16 mulheres e uma criança, depois de 
testes feitos em Umuarama 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Autorização para que Umuarama
entre no Conectar vai à prefeitura

Foi protocolado na tarde 
de ontem (terça-feira, 16) 
junto à Prefeitura Municipal 
de Umuarama, o autógrafo 
de Lei referente ao Projeto 
de Lei 015/2021, que foi 
votado e aprovado por una-
nimidade na última segun-
da-feira, 15, em dois turnos 
pelo Plenário da Câmara Mu-
nicipal. O texto deve agora 
ser sancionado pelo prefeito 
Celso Pozzobom.

O projeto permite que o 
município formalize sua ade-
são junto ao Consórcio Na-
cional de Vacinas das Cida-
des Brasileiras (Conectar). 
Desta forma, será possível 
que Umuarama proceda com 
a aquisição de vacinas con-
tra a covid 19.

O texto do projeto e de-
mais documentos devem 
ser encaminhados pelo Po-
der Executivo Municipal até 
a próxima sexta-feira (19). 
Posteriormente, o consórcio 
será constituído formalmen-
te e poderá dar início aos 
trâmites para a compra de 
vacinas. Umuarama e outros 
1702 municípios brasileiros 
aderiram ao consórcio.

Acima de tudo, o projeto 
teve a intenção de ratificar 
protocolo de intenções firma-
do, entre municípios brasilei-
ros, com a finalidade de ad-
quirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus, me-
dicamentos, insumos e equi-
pamentos na área da saúde.

A falta de insumos na área 

de saúde já foi verificada pe-
los profissionais, que tam-
bém são poucos para atender 
aos casos de covid que che-
gam aos hospitais em Umua-
rama. já foi informado pelas 
direções das instituições de 
saúde que a cidade está à 
beira de um colapso, prova-
velmente tendo que cancelar 
cirurgias para atender exclu-
sivamente pessoas interna-
das e futuras internações 
por coronavírus.

Segundo levantamentos 
feitos no Paraná, há cerca de 
quase um mês com taxa de 
ocupação de UTIs acima dos 
90%, o Estado tem sofrido 
também com a alta deman-
da por oxigênio, respirado-
res, e insumos para atender 

pacientes com covid-19. Já 
há relatos de falta de equi-
pamentos e remédios em 
hospitais e postos de aten-
dimento e de pacientes mor-
rendo por falta de respiração 
artificial adequada.

Um dos casos ocorreu na 
semana passada no Pronto-A-
tendimento (UPA) de Fazenda 
Rio Grande, na região metro-
politana de Curitiba. Todos os 
seis respiradores – dois cedi-
dos pela maternidade da ci-
dade – estão ocupados e três 
pacientes aguardam vagas 
pelo equipamento.

Uma enfermeira que traba-
lha no local, que preferiu não se 
identificar, contou que, ao acio-
nar o sexto ventilador, a rede 
não suportou a vazão, fazendo 

com que um doente, de 36 
anos, ficasse com menos oxi-
gênio do que o necessário. “Eu 
tinha testado o equipamento 
antes, não tinha como prever. 
Ele morreu segurando a minha 
mão”, disse, chorando.

MEDICAMENTOS
Além de oxigênio e leitos, 

o centro de medicamentos do 
Paraná (Cemepar), que moni-
tora os estoques de 63 hos-
pitais, emitiu um alerta diante 
da iminente falta de remédios. 
Nas atuais condições, segun-
do o órgão, os relaxantes usa-
dos para auxiliar na ventilação 
mecânica de doentes devem 
durar mais três dias, e o esto-
que de sedativos e analgési-
cos, mais oito dias

Macronoroeste tem 56 pacientes com covid-19 aguardando UTIs
O número de pacientes 

acometidos pela covid-19 que 
aguardam vagas em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) 
na macrorregional Noroeste 
até ontem (terça-feira, 16) 
estava em 56. Aqueles que 
precisam de internamento 
em enfermaria eram 90. Os 
dados foram divulgados pela 
Prefeitura de Umuarama.

A macrorregião Noroeste é 
composta pela 11ª Regional 
de Saúde de Campo Mourão, 
12ª de Umuarama, 13ª de 
Cianorte, 14ª de Paranavaí e 
15ª de Maringá, que é respon-
sável pela regulação de leitos 
para pacientes de todos os 
municípios destas regiões.

Os leitos para tratamento 
de pacientes acometidos pela 
covid-19 de Umuarama e de 
todos os hospitais de refe-
rência, são geridos pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) e a lista de espera dos 

A Macronoroeste conta com 246 leitos de UTI Covid e 379 de enfermaria adulto e cinco UTIs infantis e também cinco leitos de enfermaria 
para crianças

A
E

Npacientes na macrorregião é 
única, ou seja, por ordem de 
demanda. Em nota a Prefei-
tura de Umuarama explicou o 
funcionamento: “a cada nova 
vaga que se abre no sistema, 
é a regulação da macrorre-
gional quem determina qual 
paciente será internado e 
nem sempre o atendido é pa-
ciente da cidade onde o leito 
está disponível”.

Atualmente a Macronoro-
este conta com 246 leitos de 
UTI Covid e 379 de enferma-
ria para adultos e cinco UTIs 
infantis e também cinco leitos 
de enfermaria para crianças.

As diferenças entre os nú-
meros de leitos disponíveis e 
pacientes que aguardam in-
ternação ocorrem por conta 
da mobilidade de pessoas, 
após transferências motiva-
das pela evolução de cada 
caso, entradas e saídas, al-
tas médicas ou óbitos.

Municípios têm até sexta-feira para concluir cadastro do transporte escolar
Os 399 municípios do Pa-

raná têm até esta sexta-feira 
(19) para finalizar a correção 
dos dados inseridos no Siste-
ma de Gestão do Transporte 
Escolar (Siget). O cadastro, 
iniciado em agosto de 2020, 
serve para oferecer suporte 
à gestão do serviço, além de 
fornecer a base para o cálculo 
na definição dos valores re-
passados para os municípios 
pelo Programa Estadual do 
Transporte Escolar (PETE).

O sistema é uma ferra-
menta do Estado para au-
xiliar no aprimoramento do 
transporte escolar. “Nosso 
esforço é fortalecer o regime 
de colaboração com os mu-
nicípios para assegurar um 
direito fundamental dos nos-
sos estudantes, o acesso à 
educação, com segurança 
e conforto”, disse o diretor-
-presidente do Instituto Para-
naense de Desenvolvimento 
Educacional (Fundepar), Ale-

xandre Modesto Cordeiro. 
Pela atual legislação, os 

municípios são responsá-
veis pela inserção anual de 
dados referentes à execução 
do transporte escolar na pla-
taforma do Siget, bem como 
a situação de oferta do ser-
viço, condições dos veículos, 
embarcações e condutores 
das frotas, idade e manu-
tenção das frotas próprias 
e terceirizadas, assim como 
o cumprimento dos disposi-

tivos legais do Código Brasi-
leiro de Trânsito.

INTEGRAÇÃO
Para este ano, após parce-

ria firmada, houve a integração 
do banco de dados do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(Detran) ao Siget. A medida 
possibilita um conjunto coor-
denado de ações para que os 
municípios regularizem as situ-
ações de suas frotas e de seus 
colaboradores, inclusive auxi-

liando na fiscalização da oferta 
do serviço de transporte.

Em fevereiro, os muni-
cípios receberam cerca de 
R$ 14 milhões referentes à 
primeira parcela do Progra-
ma Estadual. O repasse que 
normalmente acontecia após 
o início do ano letivo foi ante-
cipado para contribuir com o 
serviço executado pelos muni-
cípios, garantindo o acesso à 
escola para cerca de 200 mil 
estudantes da rede.
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Operação Ágata 21 deflagra ações no 
combate à criminalidade na fronteira

O secretário estadual de 
Segurança Pública, Romulo 
Marinho Soares, reuniu-se 
em Foz do Iguaçu na segun-
da-feira (15) com o coman-
dante da 5ª Divisão do Exér-
cito, general Carlos José 
Russo Assumpção Penteado, 
e demais representantes de 
órgãos de segurança esta-
duais e federais, para discutir 
e traçar estratégias da Opera-
ção Fronteira Sul – Ágata 21.

O Paraná integra a ope-
ração encabeçada pela 5ª 
Divisão do Exército para 
combater e reprimir crimes 
nas fronteiras. Ela foi desen-
cadeada na sexta-feira (12). 
Estão sendo feitos bloqueios 
nas rodovias, patrulhamento 
fluvial, e abordagens e fisca-
lizações nas principais vias 
de acesso ao Estado pela 
região fronteiriça que, dentre 
as primeiras ações, resultou 
no prejuízo de cerca de R$ 15 
mil ao crime organizado.

De acordo com Marinho, 
a pasta estadual da Segu-
rança Pública está o apro-
veitando a operação para 
outras ações de interesse 
das polícias Militar e Civil 
nesta área. “Queremos 
combater, principalmente, o 
narcotráfico, o contrabando, 
o descaminho, o tráfico de 
armas, homicídios, furtos e 
roubos, bem como crimes 
ambientais. Acima de tudo, 

Encontrado o carro usado na fuga de autores de duplo homicídio

a operação fortalece a pre-
sença do Estado na região e 
traz segurança à população 
paranaense”, afirmou.

Nos primeiros dias de ope-
ração, a atuação das equipes 
resultou na apreensão de mil 
maços de cigarros contraban-
deados, 80 gramas de maco-
nha e cerca de R$ 10 mil sem 
procedência legal. Foram fei-
tos 162 postos de bloqueio 
e controle de estradas e dois 
postos de bloqueio e controle 
de vias urbanas. O traba-
lho direto das equipes pela 
região fronteiriça resultou em 
72 ações de patrulhamento 
motorizado, 14 patrulhamen-
tos a pé e quatro ações de 
patrulhamento fluvial.

Estão integrados nesta 
ação o Departamento de Inte-
ligência do Paraná (DIEP); a 
Polícia Civil, com cinco sub-
divisões e o Grupamento de 
Operações Aéreas (GOA-P-
CPR); a Polícia Militar (14º 
BPM, 19º BPM, 21º BPM, 
25º BPM e 3ª CIPM); o Bata-
lhão de Polícia de Fronteira 
(BPFRON); o Batalhão de Polí-
cia Ambiental – Força Verde 
(BPAMB-FV); o Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRV); a 
Polícia Científica; o Departa-
mento Penitenciário (Depen); 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF); e o Exército Brasileiro, 
por meio da 15ª Brigada de 
Infantaria Mecanizada.

Programa
O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) articula ações conjuntas para reprimir o 

crime. As principais atividades executadas nesta operação são o patrulhamento fluvial e terrestre, 
a distribuição das equipes no cumprimento de mandados de busca e apreensão, a interdição de 

atracadouros clandestinos, fiscalização das rodovias federais e encaminhamento de suspeitos em 
flagrante delito. O Batalhão de Polícia de Fronteira e o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde 
colaboram com a ação. A operação acontece em toda a região fronteiriça que vai de Querência do 
Norte, no Noroeste, até os limites de Barracão, no Sudoeste, abrangendo toda faixa de fronteira 

com o Paraguai e a Argentina, com pontos de bloqueio nas principais vias de acesso como a BR-163 
(fronteira com a Argentina), a BR-277 (fronteira com o Paraguai), a BR-163 e a BR-487 (divisa com 
o estado do Mato Grosso do Sul), e nos portos de Santa Helena (região fluvial interligada com o 

Paraguai) e Querência do Norte (região da balsa que tem conexão com Naviraí).

A Polícia Civil de Altônia 
apreendeu um veículo Gol 
que pode ter sido usado na 
fuga dos autores do duplo 
homicídio ocorrido no início da 
tarde de segunda-feira (15). O 
veículo foi levado para a dele-
gacia e será submetido a uma 
perícia nos próximos dias.

O veículo, segundo a 
polícia, foi localizado após 
diligências, que levaram os 
investigadores de Altônia a 
o encontrarem em estado 
de abandono numa região 
rural ainda dentro dos 
limites daquele município. 
As vítimas do crime foram 
identificadas como Elissan-
dro Silva, conhecido como 
Perna e Everson Santos 
Silva, conhecido como Pelé.

Testemunhas disseram 

que ouviram ao menos dez 
tiros. Perna seria o alvo 
do atentado e Pelé estava 
no local a trabalho. Ele foi 
atingido no rosto, no lado 
esquerdo do maxilar. O 
socorro chegou a ser acio-
nado, mas ambos os homens 
faleceram ainda no local.

A PC ouviu declarações de 
familiares das vítimas, mas 
não conseguiu descobrir iden-
tidades dos suspeitos. “É tudo 
muito preliminar”, salientou o 
delegado responsável pelo 
caso, Reginaldo Caetano.

O duplo homicídio aconte-
ceu no bairro Belo Horizonte 
em plena luz do dia.

DESENCADEADA na sexta passada, ação resultou no prejuízo de cerca de R$ 15 mil ao crime organizado

SESP

VEÍCULO foi rastreado através de 
câmeras de monitoramento que o apontava, 

como o carro da fuga dos autores do crime

DIVULGAÇÃO
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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

Voltado a profissionais formados 
em Direito e /ou áreas afins, 
estão abertas as inscrições para 
a pós-graduação em Master em 
Docência Jurídica, da Universidade 
Paranaense, na Unidade de 
Umuarama.

O curso tem como objetivo 
aprofundar as discussões técnico-
pedagógicas relativas ao ensino 
jurídico; propiciando a capacitação 
profissional para o Magistério 
Superior, a partir da reflexão sobre a 
prática pedagógica e atualização de 
conteúdos relacionados à concepção 
teórico-metodológica que norteia 
o curso.

A especialização, busca também, 
formar pesquisadores para a análise 
do trabalho educacional na sala 
de aula universitária e discutir a 
importância da elaboração das 
práticas pedagógicas e do processo 
de avaliação.

As aulas começam em abril e 
acontecerão em regime quinzenal. 
O corpo docente é formado por 
especialistas, mestres e doutores. 
Inscrições pelo site https://pos.

unipar.br/especializacao/master-em-
docencia-juridica/umuarama 

Programa de descontos

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

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

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

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

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

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

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

O curso é oferecido na Unipar, Unidade de Umuarama

Master em Docência Jurídica está com 
inscrições abertas

Operação “Expresso” desmantela
esquema bilionário de sonegação

Maio r  ope ração  de 
combate a fraudes tribu-
tárias do setor de café já 
realizada, identificou que 
envolvidos devem mais de 
R$ 1 bilhão em impostos 
estaduais e federais.

Desencadeada ontem, 
terça-feira, 16, a ação con-
tou com 710 policiais civis, 
auditores das receitas e 
peritos que cumpriram 220 
mandados judiciais, sendo 
35 de prisão temporária, 
124 de busca e apreensão 
e 61 de sequestro de bens, 
no Paraná, Minas Gerais, 
São Paulo e Espírito Santo. A 
“Operação Expresso”, morou 
envolvidos num esquema 
bilionário de sonegação fis-
cal no ramo de comercializa-
ção de café em grão, além 
dos crimes de falsidade ideo-
lógica, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa.

EQUIPE
A força-tarefa foi coorde-

nada pela Polícia Civil do 
Paraná, através da Divisão 
de Combate à Corrupção, 

De acordo com a for-
ça-tarefa, atacadistas 
e corretores de café de 
Londrina possibilitavam 
às torrefações do Paraná 
a aquisição do café em 
grão cru de duas formas. 
A primeira, destinando o 
produto juntamente com 
créditos fraudulentos de 
ICMS advindos de notas 
fiscais falsas; a segunda, 
era através da aquisição 
do café em operações 
fraudulentas (no Paraná), 
em que o recolhimento 
dos tributos não era feito.

Nos dois casos,  a 
mercador ia  v inha de 
Minas Gerais e do Espí-
rito Santo, comerciali -
zada por cooperativas e 
produtores rurais desses 
estados, sendo as notas 
f isca is  dest inadas a 
empresas de fachada, 
as chamadas “noteiras”, 
de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

As operações possibili-
tavam o não recolhimento 

Sonegação
Houve também sonegação IRPF num montante de R$ 

200 milhões. Além disso, como há o evidente intuito de 
fraude, a multa é qualificada e corresponde a 150% do 

valor lançado; ou seja, o valor dos tributos federais sone-
gados e a multa correspondente pode chegar a R$ 500 

milhões de reais

O grande esquema do café e das notas falsas

integrada às Receitas Fede-
ral e Estaduais do Paraná, 
Minas Gerais e São Paulo, 
aos Ministérios Públicos do 
Paraná e Minas Gerais, às 
Polícias Civis do Espírito 
Santo, São Paulo e Minas 
Gerais e à Polícia Científica 
do Paraná.

DANOS AO ERÁRIO
Levantamentos aponta-

ram que os valores devi-
dos aos cofres públicos 
ultrapassaram R$ 1 bilhão 
em impostos estaduais e 
federais, multas e correção 
monetária. A investigação 
foi iniciada há dois anos 
pela Polícia do Paraná. 
Teve como alvos, pessoas 
físicas e grandes ataca-
distas e cor retores de 
café em grãos do Paraná, 
transpor tadores, proprie-
tários e representantes 
de torrefações paranaen-
ses conhecidas no ramo 
cafeeiro nacional.

Os mandados foram cum-
pridos em 39 municípios, 
sendo Londrina, Carlópolis, 

Cornélio Procópio, Ibaiti, 
Jandaia do Sul, Mandaguari, 
Maringá, Matinhos, Pérola, 
Rolândia e Santo Antônio da 
Platina, no Paraná.

OPERAÇÃO apreende também 
documentos, veículos e grande quantia 
em dinheiro, durante o cumprimento 
dos mandados

Divulgação

do ICMS sobre as notas 
fiscais falsas. Paralela-
mente, outra “noteira”, 
de São Paulo, emitia notas 
fiscais falsas destinadas a 
atacadistas e torrefações 
do Paraná.

Nos dois tipos de aqui-
sição irregular do café em 
grão cru, os destinatários 
do Paraná se beneficia-
vam com o crédi to de 
milhões de reais em ICMS 
de operações interesta-
duais fraudulentas que 
nunca foram pagos.

VALORES
Somados os valores, as 

“noteiras” de Minas e São 
Paulo emitiram mais de R$ 
6 bilhões em notas fiscais, 
entre janeiro de 2016 e 

fevereiro de 2021, sendo 
2 bilhões só em 2020. 
Os valores devidos aos 
cofres mineiros passam 
de R$ 350 milhões.

Quanto às empresas 
destinatárias das notas 
fiscais falsas no Paraná, 
a estimativa é que elas 
tenham acumulado crédi-
tos tributários fraudulen-
tos de R$ 100 milhões, 
considerando que recebe-
ram cerca de R$ 1 bilhão 
em notas frias. Sobre 
o valor fraudado, ainda 
devem ser acrescenta-
dos 60% de multa, cor-
reção monetária e juros, 
fazendo com que o valor 
devido aos cofres para-
naenses chegue a cerca 
de R$ 200 milhões.
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      EXTRAVIO DE ALVARÁ 
HANNA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE CONFECÇÕES LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
01.293.140/0001-68, esta-
belecido na Avenida Aracajú, 
1778, CEP 87.503-370, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará muni-
cipal nº 19.978/1996. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial. 

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

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

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

Consultor afirma que Red Bull
será rápido desde o primeiro GP

As boas atuações de Ser-
gio Pérez na pré-temporada 
da Fórmula 1, realizada no 
Bahrein, certamente agrada-
ram o consultor da Red Bull, 
Helmut Marko. Após ver o 
mexicano afirmar que vai pre-
cisar de cinco GPs para se 
adaptar ao novo carro, Marko 
rebateu e afirmou: Pérez será 
rápido “desde o primeiro GP”. 
“Não acredito que leve tanto 
tempo. Talvez nas classifica-
ções, mas nas corridas ele 
será rápido desde o primeiro 
GP”, afirmou Marko.

O consultor seguiu elo-
giando o piloto mexicano 
e relembrou a boa per-
formance de ‘Checo’ em 
simulações de corrida e no 
gerenciamento de pneus. 
“Sua simulação de corrida 
foi a mais rápida que já vi. 
Ele estava completamente 
à altura de sua reputação 
como especialista em geren-
ciar pneus e como piloto 
rápido”, seguiu o austríaco.

Tendo liderado a manhã 
do último dia de testes, e 
anotado o oitavo melhor 
tempo geral – 1min30s187, 
utilizando os compostos C4 
–, Pérez teve um início pro-
missor pela nova equipe. 
Ainda assim, o mais rápido 

da pré-temporada foi o com-
panheiro Max Verstappen.

Marko ainda ressaltou 
a felicidade em possuir um 
carro que sir va ambos os 
pilotos da Red Bull. “Para 
esta temporada queríamos 
um carro rápido, mas que 
fosse previsível também. O 
carro não é somente ade-
quado ao Verstappen, tam-
bém se adapta ao Pérez. 
Com o Pérez e sua expe-
riência e forma de trabalho, 
esperamos que ele fique 
bem próximo ao Max nas 
corridas”, finalizou o con-
sultor da equipe austríaca.

Passada a pré-temporada, 
a F1 segue no Bahrein por 
mais algumas semanas. É 
que o autódromo de Sakhir 
recebe a primeira corrida da 
temporada 2021, isso em 
28 de março.

AS boas atuações de Sergio 
Pérez na pré-temporada da 
Fórmula 1, realizada no Bah-
rein, certamente agradaram o 
consultor da Red Bull, Helmut 
Marko

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Poderá desvendar um segredo, mesmo 
sem querer. Há chance de realizar uma 
fantasia sexual com o seu amor, mas se 
houver confiança um no outro. Já a dis-
tância pode se tornar um problema para 
o romance.

Redobre o cuidado pra não dar bola fora 
e arranhar sua imagem, especialmente na 
área profissional. A vida amorosa reserva 
desafios, ainda mais se ficar apontando 
cada coisinha que te incomoda.

Você terá que ralar mais se quiser melho-
rar o seu rendimento e dar conta das tare-
fas. Deixe o celular desligado durante 
o serviço. Alguém que mora em outra 
cidade pode surgir do nada e agitar as 
coisas do coração.

Atenção nas finanças, controle melhor o car-
tão de crédito pra não ter chuva de boleto no 
final do mês. Pegue leve no ciúme, e isso 
vale para casados, solteiros e enrolados. 
Sinal de romantismo e carinho com o par 
se já tiver compromisso.

Um assunto antigo e mal resolvido pode vir à 
tona, o que também corre o risco de acabar 
em discussão. O ciúme será o principal pro-
blema para você manter a paz no romance. 
Lembranças de um ex devem atrapalhar. 

Você pode ser alvo de gente falsa, portanto, 
redobre o cuidado com o que conta para 
os outros, especialmente sobre a sua vida 
pessoal. Sair da rotina aumenta a chance de 
fazer uns contatinhos interessantes, invista 
nas mídias sociais! 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos em 17 de março vivem vidas emocionantes. São bastante evoluídos e 
capazes de engajar-se em várias atividades ao mesmo tempo. Muitos são discretos, 
passivos e tendem a se envolver em uma espécie de casulo pessoal completamente 
isolado dos cuidados e preocupações do mundo.

Horóscopo nascido em 17 de março 

Parceria ou sociedade também pode trazer 
resultados melhores nos negócios, desde 
que você consiga chegar a um consenso. 
A paquera anda meio devagar e talvez não 
sobre muito tempo para se dedicar aos 
contatinhos. 

Se precisar de ajuda ou conselhos, pro-
cure os amigos mas ignore as provoca-
ções ou indiretas. No amor, valorizar o 
que vocês têm em comum será a melhor 
maneira de reforçar os laços.

A carreira pode entrar em destaque, mas vai 
ser preciso mais diplomacia para evitar atri-
tos com colegas ou com a chefia. A paquera 
pode deslanchar se você baixar um pouco 
as expectativas.

O dinheiro não cai do céu e você pode se 
dar mal se acreditar demais nos outros 
ou assumir grandes riscos. Na vida amo-
rosa destaque para o excesso de apego ao 
par colocando em risco a harmonia entre 
vocês dois. 

O trabalho pode enfrentar transformações, 
mas essas mudanças têm boas chances 
de trazer resultado positivo mais tarde. Se 
está com alguém mas ainda não assumiu 
o compromisso, o lance corre o risco de 
chegar ao fim. 

O dia começa puxado e informações erradas, 
e-mails perdidos, arquivos com problema...
Há chance de se envolver com alguém que 
faz parte da sua rotina, mas não crie muitas 
expectativas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

DXPE
INTERESSE
SOPINCEL

ATENATORO
ORLAPELES

IARARAN
TATERMAS

COMPOSTURA
FIRMAND

LEDOMINI
DORMECHA
EAMELIA
RUMOAPL

BANALIDADE
LISBOLDO

Condição
jurídica 

de Brasília

(?) Rosa:
o Poeta
da Vila

Sobra nas
feiras
livres

Objeto
para

ajeitar o
cabelo

Motivo 
do golpe
do baú

Casas para
banhos 

e massa-
gens

Senhora
(bras.)

Folha-
gens das
plantas

Disposi-
tivo de
painéis

luminosos

Sensação
como

a cólica
(?) Batista,

locutor

Ingmar
Bergman,
cineasta

Conso-
antes de
"dado"

Flor-de-
(?): açu-

cena

Chá de
sabor

amargo

Divisões 
da correnteAcalmar

Instituição de ensino
ministrada pela

prefeitura

Caminho;
direção

Futilidade;
trivialidade

Chuva
violenta 
Dente
canino

Epiderme
(pl.)

Parte de
molécula

Seriedade 
de maneiras

Loja
comercial

Isolado
Filha de

Zeus
(Mit.)

Objeto do
pintor

(?) Leão,
cantora

Tufo de
cabelo

Sílaba de
"molde"

Modelo
de saia
O "eu"
oblíquo

Cultivar 
(a terra)
Nutriente
da batata

Beira;
margem

100, em
romanos

Tarsila do
Amaral,
pintora
paulista

(?) marra:
à força

Saudável;
sã

Roberto
Talma,
diretor 
da TV

Antecede
o "O"

Calda de
rapadura

Atei; juntei

A Mulher 
de Verdade

(MPB)

3/led. 5/atena — firma. 9/interesse. 10/compostura.
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3/led. 5/atena — firma. 9/interesse. 10/compostura.

Coroa de Alecrim 
O alecrim é bom para uma infini-

dade de coisas como chá e temperos, 
mas é uma planta muito energética. Ele 
serve como defumador de ambiente, o 
cheiro atrai vibrações positivas, ilumi-
nadas, afastando medos e a tristezas.

Para purificar o ambiente, que tal 
fazer coroas de alecrim? Pegue um galho 
e faça um círculo juntando as pontas com 
um barbante ou fita da sua preferência. 

A coroa de alecrim vai proteger e 
abençoar vários setores da sua vida, 

dependendo do lugar onde será 
posicionada. 

Para afastar inveja, miséria, pra-
gas,e tristeza; coloque na porá de 
entrada. Se precisa afastar pesadelos 
coloque embaixo da cama, mas caso 
esteja passando por dificuldades com 
a memória deixe ao lado dela.

Coloque as coroas em cada uma das 
portas da casa e terá energia, saúde e 
abundância.

Fonte: Estudos Wicca

Solução

BANCO11

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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C A D
A B O R D A G E M
C C R E M O S A
T R A I D O C N
O E M E S M O

H E L I O T N C
M A T C R E T A

B A T A L H A D O R
N O U I R E A
D R E N AR A M

B A I X A A R F A
E C O R A N C O R

A I N UA L D
T R O C A D I L H O

U S O A S S A R

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.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
CO

R
AG

EM
O maior erro é a pressa 

antes do tempo e a lentidão 
ante a oportunidade.

(Provérbio Árabe)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Celso Nobuyui Yokota, 
Gerson Lueders. Shirley Fabri, Ilse Chiguti Queiroz e Aline Piffer vanzo. Da coluna: felicidades.

CONECTE-SE!

O evento Conecta Delas continua a 
todo vapor -, e nesta quarta-feira ( 17)  
às 20h,, o economista Ray Ramalhos 
-,  Especialista em Finanças e Contro-
ladoria, Design e Inovação e Desen-

volvimento Econômico. Desenvolvedor 
de Soluções Centradas no Ser Humano 
do Sebrae/PR fala sobre Tendências: O 
Futuro dos Negócios.  Coordenado por  
por Ligia Blanco o evento segue com 

uma agenda diária. Siga aqui na coluna 
o destaque de cada dia. Imperdível. 

DIVULGAÇÃO

CHEVROLET ONIX PLUS MIDNIGHT!

A versão Midnight do Onix Plus 2021 agrega um design esportivo a uma melhor re-
lação custo x benefício, mantendo qualidades de performance, espaço e dirigibilida-
de.  O Chevrolet Onix Plus é um sucesso do mercado: um dos  mais vendido do Brasil, 
só perde para ele mesmo na versão Hatch - o que é uma prova mais do que robusta 

que essa nova geração do compacto fabricado no Rio Grande do Sul agradou. Além de 
visual externo totalmente preto - que agrada muito - ele conta com nova grade tipo 
colmeia em preto brilhante, faróis tipo projetor com máscara negra, rodas pintadas 
de preto de 16 polegadas com design exclusivo. Os emblemas são todos pretos, in-

cluindo a gravatinha da Chevrolet, conferindo um destaque de esportividade adicio-
nal. Posicionado entre a versão LT e a topo de gama, Premier, o Onix Plus Midnight 

vem de série com volante multifuncional com revestimento em couro, ban-
cos revestidos em couro sintético preto, sistema MyLink compatível Android 
Auto e Apple Car Play com tela de 8 polegadas, ar-condicionado (manual) 

e direção com assistência elétrica. Entre os itens de conveniência des-
taca-se controlador para limitar a velocidade e piloto automático, 

volante com regulagem de altura e profundidade, banco com regula-
gem de altura, entre outros itens. No quesito segurança, ele traz seis 

airbags, freios ABS, controle eletrônico de estabilidade e tração e 
assistente de partida em rampa.  O Chevrolet Onix Plus Midnight, em 
poucas palavras, justifica seu sucesso com atributos de design, per-
formance, espaço, conforto e gama de equipamentos, associado com 

o preço mais competitivo do segmento.

 Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

DIVULGAÇÃO
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