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Mais duas pessoas morrem
à espera de abertura de leitos
OS 33 LEITOS DE UTIS DISPONÍVEIS ESTAVAM OCUPADOS

Umuaramenses morreram por complicações da covid-19 enquanto esperavam, no Pronto-Atendimento Municipal e no Ambulatório 
de Síndromes Gripais, pela liberação de leitos nos hospitais que atendem pacientes acometidos pelo coronavírus no Município. Nos 
levantamentos da Secretaria de Saúde, apenas neste mês, já morreram 17 moradores de Umuarama e 50, desde o início do ano. l 5

Conectar

Umuarama está
no consórcio

para a compra
de vacinas 

l 7
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Deputado requer
mais leitos de UTI

e respiradores
para o Noroeste

l 2

Saldo de empregos
em janeiro foi

melhor que mesmo
mês de 2020

l 8

Uopeccan faz
alerta para falta

de recursos e
medicamentos

l 9

Mais 4.150 doses
A 12ª Regional de Saúde de Umuarama recebe hoje 
nova remessa de vacinas contra a covid-19. As doses 
serão distribuídas entre os 21 municípios que fazem 

parte de sua circunscrição e atenderão às pessoas com 
mais de 75 anos de idade. l 10
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Aciu e AMU lideram 
ação pela união e 

urgência na vacinação 
em larga escala 

para desacelerar os 
efeitos da pandemia 

do coronavírus, 
paralela aos esforços 

do poder público. 
l 6
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Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva
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Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Sexta 19/3/2021

Nublado
Sábado 20/3/2021

Bruxelas - A apresentação 
do passaporte da vacina euro-
peu foi ofuscada nessa quarta-
-feira por mais uma controvérsia 
ao redor da lenta e caótica vaci-
nação no continente. Mesmo 
após vários países suspenderem 
a aplicação de doses da Astra-
Zeneca/Oxford, a EU (União 
Europeia) ameaçou bloquear a 
exportação de todas as vacinas 
produzidas em países do bloco, 
desencadeando uma nova dis-
puta com o Reino Unido.

Em entrevista coletiva, a 
presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen, 
cogitou acionar o artigo 122 do 
tratado da UE, um mecanismo 
de emergência que permite às 
autoridades confiscar a pro-
dução e a distribuição de pro-
dutos e quebrar patentes, por 
exemplo. A medida foi utilizada 

UE quer impedir exportação de vacinas

 Rio de Janeiro - A Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) entre-
gou ontem (17) ao PNI (Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções) um lote de 500 mil doses 
da vacina Oxford/AstraZeneca 
contra a covid-19, fabricadas 
em Bio-Manguinhos, no Rio de 
Janeiro. O lote foi produzido a 
partir do Ingrediente Farmacêu-
tico Ativo (IFA) importado.

Mais 580 mil doses serão 
disponibil izadas até ama-
nhã (19), totalizando 1,080 
milhão de doses de vacina 
produzidas no Brasil.

Ainda em março, segundo 
a Fiocruz, serão entregues 3,8 
milhões de doses da vacina. Na 
última sexta (12), uma segunda 
linha de produção entrou em 
operação, o que vai permitir o 
aumento da capacidade pro-
dutiva de Bio-Manguinhos/
Fiocruz. A expectativa é chegar 
até o fim do mês com uma pro-
dução de cerca de um milhão 
de doses por dia.

Segundo a presidente da 
Fiocruz, Nísia Trindade, a par-
tir de abril, serão produzidas 
mais de 20 milhões de doses 
mensalmente.  

Fiocruz 
entrega lote 
produzido
no BrasilGenebra - Uma comissão de 

análise de segurança de vacinas 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) disse nessa quar-
ta-feira que os benefícios da 
vacina contra covid-19 da 
AstraZeneca superam os ris-
cos e recomenda que a imu-
nização continue.

A OMS listou o imunizante 
da AstraZeneca e da Univer-
sidade de Oxford para uso 
emergencial no mês passado, 
ampliando o acesso à vacina, 
relativamente barata no 
mundo em desenvolvimento.

Mais de uma dúzia de paí-
ses europeus suspenderam o 
uso da vacina nesta semana 
devido a preocupações sobre 
sua segurança.

A EMA (Agência Europeia de 
Medicamentos) informou que 
está investigando relatos de 
30 casos de problemas sanguí-
neos incomuns entre 5 milhões 
de pessoas que receberam 
a vacina da AstraZeneca. No 
total, 45 milhões de vacinas 
contra covid-19 já foram dis-
tribuídas na região.

A EMA divulgará suas 
conclusões nesta quinta-
-feira (18), mas a diretora da 

agência, Emer Cooke, disse 
não ver motivo para mudar 
sua recomendação sobre a 
AstraZeneca - uma das qua-
tro vacinas que aprovou.

O Comitê Global de Acon-
selhamento sobre Segurança 
de Vacinas da OMS está ana-
lisando cuidadosamente os 
dados de segurança disponí-
veis mais recentes da vacina da 
AstraZeneca. “Assim que a aná-
lise estiver concluída, a OMS 
comunicará as conclusões ao 
público imediatamente”, disse 
a entidade, em comunicado 
um dia após seus especialis-
tas realizarem uma reunião a 
portas fechadas.

“A essa altura, a OMS con-
sidera que os benefícios da 
vacina da AstraZeneca supe-
ram seus riscos e recomenda 
que as vacinações continuem”, 
acrescentou.

A diretora do Departamento 
de Imunização, Vacinas e Pro-
dutos Biológicos da OMS, 
Kate O’Brien, informou que o 
comitê de segurança de vaci-
nas está analisando se efeitos 
adversos, como coágulos san-
guíneos, de fato têm relação 
com a vacinação.

Benefícios de vacina da 
AstraZeneca superam 

riscos, diz OMS 

apenas uma vez, durante a crise 
petrolífera de 1973.

O bloco pondera bloquear 
a exportação para países com 
quem não há reciprocidade ou 
que já têm grandes taxas de vaci-
nação, como é o caso britânico. O 
objetivo, afirmou a líder europeia, 
é garantir que “os europeus sejam 
vacinados o mais rápido possível” 
diante da terceira onda da pande-
mia no continente, impulsionada 
pelas variantes mais contagiosas: 
“Todas as opções estão na mesa, 
nós estamos na crise do século”, 
afirmou Von der Leyen. “Nós 
ainda estamos esperando doses 
virem do Reino Unido, então, este 
é um convite para que eles nos 
mostrem que também há doses 
britânicas vindo para a UE”.

De 30 de janeiro a 9 de 
março, a UE exportou 34 milhões 
de vacinas, na maioria da Pfizer, 

para 31 países. Além da multina-
cional americana, a AstraZeneca, 
a BioTech, a Janssen e a Moderna 
também produzem parte de suas 
vacinas no continente.  

O Reino Unido foi o maior com-
prador, adquirindo 9,1 milhões 
doses, e deverá ser o mais afetado 
pela medida. Um possível veto 
também poderá afetar o Brasil, 
que firmou contratos para rece-
ber doses futuras da Pfizer e da 
Janssen nesta semana. O princí-
pio ativo utilizado pela FioCruz na 
produção da vacina da AstraZeneca 
é importado da China, portanto, 

não deverá ser impactado. 
Diante das ameaças, o chance-

ler britânico, Dominic Raab, exigiu 
explicações e disse esperar que os 
contratos já assinados sejam res-
peitados: “Eles precisam explicar, 
porque o mundo está vendo. Isso 
vai contra as garantias diretas que 
nós tínhamos da Comissão”, res-
pondeu Raab, afirmando estar 
“francamente chocado” que o 
assunto seja sequer debatido.

ATRASOS 
O sucesso britânico na vacina-

ção, em contraste com o fracasso 

europeu, desperta críticas a Bru-
xelas e sua tentativa falha de uni-
ficar a imunização nos 27 países 
do bloco. Alguns países, princi-
palmente do Leste, romperam 
com o bloco para comprar vaci-
nas por conta própria, buscando 
acelerar o processo.

Segundo dados do Centro de 
Prevenção e Controle de Doen-
ças da Europa, apenas 9,8% da 
população da UE recebeu pelo 
menos uma dose da vacina. No 
Reino Unido, os vacinados já são 
37%, de acordo com dados da 
Universidade de Oxford.

 Brasília  - A campanha 
de vacinação contra o vírus 
Influenza (gripe A) está mar-
cada pelo Ministério da Saúde 
para começar no dia 12 de abril.

Além de evitar complicações 
decorrentes da gripe causada 
pelo vírus, a vacinação ganha 
outra importância no momento: 
evitar mais sobrecarga nos siste-
mas de saúde.

O público estimado pelo 
ministério é de 79,7 milhões de 
pessoas e o objetivo é vacinar 

pelo menos 90% dos grupos 
prioritários. Os grupos serão 
organizados para vacinação em 
três etapas. Os dias de mobili-
zação (dias D) serão definidos 
pelos municípios.

O Ministério da Saúde não 
recomenda a aplicação das 
vacinas contra a covid-19 e 
influenza conjuntamente. A 
recomendação é que as pes-
soas que estiverem nos grupos 
prioritários procurem se vaci-
nar antes contra a covid-19.

Campanha de vacinação contra 
influenza começa dia 12 de abril

OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA VACINA CONTRA A GRIPE A:
l Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
l Gestantes
l Puérperas
l Povos indígenas
l Trabalhadores de saúde
l Pessoas com 60 anos ou mais
l Professores
l Portadores de doenças crônicas não transmissíveis
l Pessoas com deficiência permanente
l Forças de segurança, de salvamento e armadas
l Caminhoneiros
l Trabalhadores do transporte coletivo de passageiros
l Funcionários trabalhando em prisões e unidades de internação
l Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades 
    de internação
l População privada de liberdade
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Deputado pede abertura de leitos de
UTI e respiradores para o Noroeste

O deputado estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL) apresentou nesta ter-
ça-feira (16) um requerimen-
to pedindo ao governo do 
Estado que viabilize a aber-
tura de novos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) para pacientes Covid 
em Umuarama, na macror-
região Noroeste.

No mesmo requerimen-
to, que foi endereçado a 
Secretaria Estadual de Saú-
de (Sesa) e lido na sessão 
plenária da Assembleia Le-
gislativa do Paraná (Alep) 
desta quarta-feira (17), o 
parlamentar também pediu 
a destinação de respirado-
res para os hospitais da ci-
dade e da região.

“Esta solicitação objetiva 
atender à crescente demanda 
por leitos de UTI na região No-
roeste, bem como de equipa-
mentos para o combate aos 
efeitos maléficos do Covid-19, 
visto que na região vem ocor-
rendo um número cada vez 
maior de mortes devido à fal-
ta de estrutura para o atendi-
mento dos pacientes, apesar 
dos esforços já envidados 
pelo governo do Estado com o 
escopo de oferecer tratamen-
to a todos que necessitam”, 
diz o documento.

Ainda no requerimento, o 
parlamentar justificou a ne-

cessidade dos equipamentos 
e ressaltou que a viabilização 
dos respiradores irá ajudar 
a salvar vidas, já que com a 
superlotação dos hospitais, 
além da população, médicos 
e trabalhadores que atuam 
na linha de frente no comba-
te ao Covid, também estão 
adoecendo e, sem equipa-
mentos, estão sendo obriga-
dos a clamar por ajuda.

“Chegou ao conhecimen-
to deste parlamentar que 
profissionais da área de saú-
de, por meio de suas redes 
sociais, têm solicitado às 
clínicas particulares que de-
tenham ventiladores pulmo-
nares, que façam o emprés-
timo destes equipamentos 
aos hospitais, com a finali-
dade de amenizar a situação 
em estado caótico. Muitos 
profissionais da saúde es-
tão adoecendo, seja pelo 
excesso de trabalho ou pela 

impossibilidade de cumprir 
o juramento feito de ‘salvar 
vidas’”, destacou.

LEITOS COVID
O parlamentar tem acom-

panhado de perto a situação 
de superlotação e colapso 
do sistema de saúde e tem 
articulado ações junto ao 
governo para tentar ameni-
zar um pouco o cenário caó-
tico. No começo deste mês, 
Martins havia intermediado 
a abertura de 7 leitos de UTI 
e 30 de enfermaria, o que 
possibilitou que houvesse 
uma ampliação no número 
total de leitos de UTI para 
17 e de enfermaria para 50 
em Umuarama. No entanto, 
com o aumento rápido no 
número de internações os 
leitos estão todos lotados 
e o município já registra fi-
las e mortes de pacientes à 
espera de leitos.

Esforços
Apesar de todos os esforços das autoridades sanitárias, o núme-

ro de casos Covid-19 não para de aumentar. Nesta terça-feira (16) 
o Estado registrou recorde no número de mortes. Ponta Grossa, 

além da capital Curitiba, estão em lockdown na tentativa de frear 
o contágio da doença e diminuir a pressão no sistema de saúde. As 
novas variantes que circulam pelo Estado são mais agressivas e tem 
provocado a lotação de hospitais e leitos. Isso porque a nova cepa 

do vírus é mais infecciosa e, na grande maioria dos casos, demanda 
intubação dos pacientes.

Neste momento, além da superlotação dos hospitais, o Estado 
também enfrenta a falta de medicamentos para intubação de pa-

cientes e de profissionais da saúde.

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

17/2 a 17/3 0,5000 0,1159 0,0000
18/2 a 18/3 0,5000 0,1159 0,0000
19/2 a 19/3 0,5000 0,1159 0,0000
20/2 a 20/3 0,5000 0,1159 0,0000
21/2 a 21/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,22% 24,03 
Vale ON +1,28% 97,75 
ItauUnibanco PN +3,30% 27,83 
Bradesco PN +3,61% 25,85 
Cielo ON +6,07% 3,67 
Sul America S/A +7,97% 35,21

IBOVESPA: +2,22% 116.549 pontos

Iene 109,23
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,21

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,5820 5,5830 -0,4%

PTAX  (BC) +1,3% 5,6573 5,6579 +2,3%

PARALELO -0,9% 5,3400 5,8300 -0,5%

TURISMO -0,9% 5,3400 5,8100 -0,5%

EURO +1,4% 6,7339 6,7352 +0,3%

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 17/03

Iene R$ 0,0518
Libra est. R$ 7,86
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.160,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/03 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 1.417,75 -5,50 2,4%
FARELO mai/21 404,90 -1,20 -6,1%
MILHO mai/21 558,00 3,75 1,3%
TRIGO mai/21 640,00 -7,00 -1,2%

SOJA 159,45 -0,2% 4,5% 158,50
MILHO 78,73 0,1% 8,6% 79,00
TRIGO 79,99 0,1% 4,2% 80,00
BOI GORDO 288,19 0,4% 1,4% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/03 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 17/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -1,8% 1,2%
SOJA Paranaguá 171,00 -2,8% 3,6%
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

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

17/2 a 17/3 0,5000 0,1159 0,0000
18/2 a 18/3 0,5000 0,1159 0,0000
19/2 a 19/3 0,5000 0,1159 0,0000
20/2 a 20/3 0,5000 0,1159 0,0000
21/2 a 21/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,22% 24,03 
Vale ON +1,28% 97,75 
ItauUnibanco PN +3,30% 27,83 
Bradesco PN +3,61% 25,85 
Cielo ON +6,07% 3,67 
Sul America S/A +7,97% 35,21

IBOVESPA: +2,22% 116.549 pontos

Iene 109,23
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,21

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,5820 5,5830 -0,4%

PTAX  (BC) +1,3% 5,6573 5,6579 +2,3%

PARALELO -0,9% 5,3400 5,8300 -0,5%

TURISMO -0,9% 5,3400 5,8100 -0,5%

EURO +1,4% 6,7339 6,7352 +0,3%

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 17/03

Iene R$ 0,0518
Libra est. R$ 7,86
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.160,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/03 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 1.417,75 -5,50 2,4%
FARELO mai/21 404,90 -1,20 -6,1%
MILHO mai/21 558,00 3,75 1,3%
TRIGO mai/21 640,00 -7,00 -1,2%

SOJA 159,45 -0,2% 4,5% 158,50
MILHO 78,73 0,1% 8,6% 79,00
TRIGO 79,99 0,1% 4,2% 80,00
BOI GORDO 288,19 0,4% 1,4% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/03 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 17/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -1,8% 1,2%
SOJA Paranaguá 171,00 -2,8% 3,6%
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

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

17/2 a 17/3 0,5000 0,1159 0,0000
18/2 a 18/3 0,5000 0,1159 0,0000
19/2 a 19/3 0,5000 0,1159 0,0000
20/2 a 20/3 0,5000 0,1159 0,0000
21/2 a 21/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,22% 24,03 
Vale ON +1,28% 97,75 
ItauUnibanco PN +3,30% 27,83 
Bradesco PN +3,61% 25,85 
Cielo ON +6,07% 3,67 
Sul America S/A +7,97% 35,21

IBOVESPA: +2,22% 116.549 pontos

Iene 109,23
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,21

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,5820 5,5830 -0,4%

PTAX  (BC) +1,3% 5,6573 5,6579 +2,3%

PARALELO -0,9% 5,3400 5,8300 -0,5%

TURISMO -0,9% 5,3400 5,8100 -0,5%

EURO +1,4% 6,7339 6,7352 +0,3%

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 17/03

Iene R$ 0,0518
Libra est. R$ 7,86
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.160,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/03 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 1.417,75 -5,50 2,4%
FARELO mai/21 404,90 -1,20 -6,1%
MILHO mai/21 558,00 3,75 1,3%
TRIGO mai/21 640,00 -7,00 -1,2%

SOJA 159,45 -0,2% 4,5% 158,50
MILHO 78,73 0,1% 8,6% 79,00
TRIGO 79,99 0,1% 4,2% 80,00
BOI GORDO 288,19 0,4% 1,4% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/03 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 17/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -1,8% 1,2%
SOJA Paranaguá 171,00 -2,8% 3,6%
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
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Autorizado benefício
que aumenta rendimento
de procuradores do MPF

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, con-
cedeu um novo benefício aos 
procuradores do Ministério Pú-
blico Federal (MPF). De acordo 
com uma portaria assinada 
pelo PGR no último dia 11, 
os membros do MPF serão 
reembolsados pelos gastos 
com o plano de saúde priva-
do que atende aos servidores 
do órgão. O limite mensal da 
compensação será de 10% do 
salário do respectivo membro 
do Ministério. Em média, o 
rendimento de um procurador 
é de R$ 33 mil.

Ao contrário dos procura-
dores, os outros servidores 
do MP não têm os gastos 
com o Plan-Assiste ressarci-
dos. Funcionários da institui-
ção ouvidos pelo portal Con-
gresso em Foco classificam 
a situação como inadmissí-
vel, já que o plano de saúde 
vem aumentando os custos 
com os serviços.

Um dos servidores públicos 
revelou que há trabalhadores 
que pagavam R$ 600 pelos 

Municípios que pedem prorrogação
da calamidade melhoraram o caixa

Dos 57 municípios parana-
enses que estão pleiteando 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) a prorrogação 
do estado de calamidade pú-
blica, alegando perda de arre-
cadação e aumento de despe-
sas, 56 tiveram aumento nas 
transferências correntes entre 
2019 e 2020. Em média o au-
mento foi de 17,8%. A única 
exceção foi o município de 
Farol. As transferências cor-
rentes representam todos os 
repasses recebidos pelos mu-
nicípios, via União ou Estado.

Os dados foram analisa-
dos pela equipe do gabinete 
do deputado estadual Homero 
Marchese (Pros) que analisou 

Derrubada de vetos de Bolsonaro
O Congresso Nacional 

em sessão ontem (quarta-
-feira, 17) analisou cerca de 
40 vetos do presidente Jair 
Bolsonaro. Acordo feito en-
tre líderes partidários prevê 
que 13 desses itens seriam 
derrubados. Entre eles, ve-
tos a dispositivos do pacote 
anticrime, da nova Lei de Fa-

lências, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Política 
Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais. Ainda 
não há acordo para a apre-
ciação de sete rejeições pre-
sidenciais. Entre eles, a pon-
tos da Lei de Saneamento. 
Por causa da pandemia de 
covid-19, a sessão do Con-

gresso acontece em três 
etapas. A primeira foi às 10 
horas, com os integrantes 
da Câmara dos Deputados. 
Às 16 horas, no Senado Fe-
deral e a última aconteceu às 
19 horas, quando voltaram a 
se reunir para analisar os ve-
tos cuja tramitação, pelas re-
gras, começou pelo Senado.

os balanços dos próprios mu-
nicípios. O pedido de prorroga-
ção do estado de calamidade 
pública tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
da casa sem nenhum indica-
dor financeiro anexo. “Fizemos 
nossa avaliação do orçamento 
dessas prefeituras e verifica-
mos que a situação delas na 
realidade melhorou em 2020, 
muito por conta dos repasses 
federais”, disse Homero, que 
pediu a baixa em diligência 
para a Comissão Executiva da 
Alep, para que exija dos entes 
municipais a demonstração da 
necessidade de renovação do 
estado de calamidade com do-
cumentação suficiente.

A análise das contas dos 
municípios também indica me-
lhora no resultado orçamentá-
rio de 54 das 57 prefeituras 
avaliadas. Houve aumento do 
resultado orçamentário de R$ 
492 milhões em 2019 para 
cerca de R$ 1 bilhão em 2020 
no agregado dos municípios.

Londrina, em especial, teve 
aumento significativo do resul-
tado orçamentário no ano de 
2020, de – 111 milhões para 
55 milhões em 2020.

Os indicadores revelam 
que, na prática, mesmo os 
municípios que tiveram queda 
na arrecadação foram com-
pensados com repasses do 
governo estadual e federal.

serviços médicos e agora pa-
gam quase R$ 2 mil. De acordo 
com ele, quanto mais depen-
dentes o servidor tiver, mais 
ele vai pagar. “Tem gente que 
recebeu um aumento de quase 
200%”, contou. “No fundo isso 
ficou mais como um aumento 
indireto de salário, justamente 
após a aprovação da PEC que 
congela salários”, disse um 
dos servidores.

A PEC Emergencial promul-
gada na última segunda-feira 
(15), impede a “criação de au-
xílios, vantagens, bônus, abo-
nos, verbas de representação 
ou benefícios de qualquer na-
tureza em favor de membros 
de Poder, do Ministério Públi-
co ou da Defensoria Pública e 
de servidores e empregados 
públicos e militares”, quando 
atingidos os gatilhos fiscais 
previstos no texto.

Em nota, a PGR informou 
que a portaria atende a uma 
decisão do Conselho Nacional 
do Ministério Público que prevê 
a criação do auxílio-saúde para 
membros e servidores do MPF.

“A Portaria não tem aplica-
ção imediata, uma vez que a 
efetividade da norma depende 
de regulamentação específica 
em cada ramo do MPU, estu-
do de impacto orçamentário e 
previsão no orçamento. O fun-
damento para a adequação 
está na Lei Complementar n. 
75/93, que prevê a conces-
são aos membros do Minis-
tério Público da União de as-
sistência médico-hospitalar, 
extensiva aos inativos, aos 
pensionistas e aos dependen-
tes”, justificou a PGR. 

O procurador-geral da República, Augusto 
Aras, concedeu o benefício aos procurado-
res do MPF, que serão reembolsados pelos 
gastos com o plano de saúde privado

DIVULGAÇÃO

Bens bloqueados
O juiz titular da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, Luiz 
Antono Bonat, decidiu 
manter o bloqueio de 
bens de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) ao determinar o 
envio ao Distrito Federal 
da ação que investiga 
supostas irregularidades 
na compra do terreno para 
a construção do instituto 
do ex-presidente. Bonat 
afirma que a Justiça Federal 
no Paraná determinou 
bloqueios de bens de 
investigados – inclusive Lula 
– em processos relacionados 
às quatro ações que devem 
ser enviadas a Brasília 
(triplex, sítio de Atibaia, 
doações ao Instituto Lula e 
sede do Instituto Lula), e que 
os bloqueios serão mantidos 
pois não foram praticados 
“no bojo” de cada uma 
dessas ações penais.

Ação arquivada
A ministra do STF, Rosa Weber determinou ontem (17) a 
“baixa ao arquivo do STF” da ação apresentada pelo ex-
juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro, em fevereiro, para impedir o ex-presidente 
Lula e outros réus da Lava Jato, de usarem as mensagens 
de procuradores roubadas por hackers.
No início deste mês, a ministra rejeitou o pedido, mas 
como não houve recurso por parte de Moro, ela agora 
declarou o trânsito em julgado da ação. Ontem, mais 
cedo, o ministro Ricardo Lewandowski negou um pedido 
do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 
Cunha para obter o material apreendido com hackers. 
A defesa, no entanto, já pediu ao STF para anular suas 
condenações com base nas mensagens já divulgadas 
pelos advogados de Lula.

Situação “é até confortável”
O líder do governo 
Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados, deputado 
federal Ricardo Barros, disse 
ontem em entrevista, que 
a situação da pandemia no 
Brasil “é até confortável”. 
“Olhe bem a estatística, 
mortes por milhão, ou seja, 
o cuidado do sistema de 
saúde com as pessoas. Reino 
Unido, 1.853, em 4º lugar. Estados Unidos 1.609 por milhão, 
em 11º. Brasil, 1.300 mortes por milhão, em 22º lugar”. 
Em seguida, acrescentou: “Então, nosso sistema de saúde 
responde, está melhor no tratamento às pessoas do que a 
maioria dos países de primeiro mundo que estão na nossa 
frente em número de vacinados. Mas o Brasil é o 5º do 
mundo em número de vacinados, embora tenha começado 
mais tarde: já são 10 milhões e 300 mil vacinados e 11 
milhões e 600 que já pegaram covid e estão imunes. Então, 
a nossa situação, ela não é tão crítica assim, comparada a 
outros países, é uma situação até confortável”.

DIVULGAÇÃO

Trâmite das cautelares
Em 8 de março, o ministro 
do STF, Edson Fachin 
concedeu um habeas corpus 
à defesa do ex-presidente, 
declarando incompetência 
da Justiça Federal do Paraná 
para julgar quatro processos 
de Lula. Com isso, o ministro 
anulou duas condenações 
do ex-presidente, no âmbito 
da Operação Lava Jato, 
que foram julgadas no 
Paraná. Apesar de Fachin 
ter anulado as ações penais, 
Bonat cita que as medidas 
cautelares tramitam de 
forma separada e, por isso, 
resolveu consultar o STF 
e manter os bloqueios. O 
juiz afirma que, caso essa 
não seja a interpretação 
feita pelo STF, Fachin 
deve informar a Justiça 
Federal de Curitiba para 
que o desbloqueio dos 
bens seja feito.
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Isenção de pedágio
para moradores locais
avança nas comissões

Qualquer pessoa com aces-
so à internet poderá acompa-
nhar, em tempo real, obras 
executadas pelo Governo do 
Estado. Esse é o principal pon-
to do projeto de lei 64/2020 do 
Poder Executivo, um dos dois 
com parecer favorável aprova-
do na reunião remota desta 
quarta-feira (17) da Comissão 
de Obras Públicas, Transportes 
e Comunicação da Assembleia 
Legislativa do Paraná.  A pro-
posta prevê o videomonitora-
mento de obras com recursos 
totais ou parciais do Esta-
do, com a finalidade de dar 
transparência ao processo e 
facilitar a fiscalização destes 
empreendimentos pela popu-
lação, evitando assim, prejuí-
zos aos cofres públicos.

O relator na Comissão, o de-
putado Galo (PODE), afirmou que 
é um projeto muito importante. 
“Considero uma inovação para 
a população poder acompanhar 
obras públicas, porque também 
poderá exercer o seu poder de 
fiscalizar”, disse.

De acordo com a proposta, 
a quantidade de câmeras deve-
rá ser indicada no edital de lici-
tação e as despesas de aquisi-
ção, instalação e manutenção 
das câmeras ficarão por conta 
da empresa contratada.

Ainda de acordo com o pro-
jeto, o “sistema de videomoni-
toramento deverá capturar ima-
gens em diferentes ângulos, do 
interior e exterior da obra, para 
possibilitar o acompanhamento 
e a fiscalização de todas as eta-
pas de seu desenvolvimento. 
Devem ser monitoradas obras 

Finanças e Tributação
Durante reunião da Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo 

deputado Nelson Justus (DEM), os três projetos de decreto legislativo 
(1/2021, 2/2021 e 4/2021) que prorrogam o estado de calamidade pública 
em 66 cidades do Paraná tiveram o parecer aprovado. Com isso, a matéria 

está apta para ser apreciada em plenário. Também em pauta, quatro 
projetos de lei de autoria do Poder Executivo também tiveram o parecer 

favorável apresentado pelos relatores e aprovados pelos deputados. 

com custo igual ou superior a 
R$ 1,5 milhão”. 

Já a outra proposta que 
teve o parecer aprovado por 
unanimidade pelos deputados 
que compõem a Comissão, é 
do deputado Arilson Chiorato 
(PT), que participou da reu-
nião. “Vim aqui agradecer a 
aprovação desse projeto, que 
vai beneficiar muitos muni-
cípios que ficam em regiões 
onde estão atualmente e onde 
serão instaladas as praças de 
pedágios pelas novas conces-
sões” , comemorou. 

O projeto de Lei 778/2019, 
que recebeu um substitutivo-ge-
ral na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), institui a gratui-
dade da tarifa de pedágio para 
veículos emplacados em municí-
pios sede e limítrofes às praças 
de pedágio de rodovias estadu-
ais.  Na justificativa do parecer 
favorável, o relator, o deputado 
Luiz Fernando Guerra (PSL), ar-
gumentou que já havia sido rela-
tor dessa matéria na Comissão 
de Finanças e que a aprovação é 
necessária. “Um projeto que vai 
beneficiar muita gente e não traz 
impactos aos cofres públicos, já 
que valerá para os futuros con-
tratos”, lembrou.

A proposta, que passou por 

alterações, prevê a isenção para 
motoristas que residirem em 
locais que ficam “no meio” das 
rodovias pedagiadas. A isenção 
do pagamento de pedágio é para 
veículos registrados, licenciados 
e emplacados em municípios 
sede ou limítrofes às praças de 
pedágio. “Estamos propondo 
algo que já deveria ter sido feito 
há muito tempo. É inadmissível 
que moradores de um município 
cercado pelo pedágio paguem a 
tarifa, bem como profissionais e 
empresas que precisam circular 
diariamente”, justifica Chiorato.

Entre os critérios para que a 
isenção possa ser concedida a 
quem realmente precisa, estão 
a comprovação da residência ou 
vínculo de trabalho com o municí-
pio que possui praça de pedágio 
e a propriedade do veículo, com 
apresentação do documento ofi-
cial do Detran, contendo registro 
no município ou municípios limí-
trofes. “Estou muito feliz com a 
aprovação dos projetos. Esta-
mos avançando em nosso traba-
lho, mesmo tendo que nos reunir 
de forma virtual. Espero que a 
situação melhore para podermos 
nos encontrar presencialmente 
para deliberarmos”, afirmou o 
presidente da Comissão, o depu-
tado Tião Medeiros (PTB).

A proposta, que passou por alterações, prevê a isenção para motoristas que residirem em locais que ficam “no meio” das rodovias pedagiadas
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Descomplica
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, destacou a importância 
de desburocratizar o processo 
de abertura de empresas e 
parabenizou a gestão estadual 
pelo tempo médio recorde do 
Paraná. “A cada 1 dia e 9 horas 
uma empresa é aberta no 
Paraná, enquanto no  Brasil são 
3 dias. O Paraná foi o estado que 
abriu empresas mais rápido em 
fevereiro. Nosso estado lidera o 
ranking do levantamento feito 
pela Receita Federal. A agilidade 
é possível devido ao programa 
Descomplica,  que tem  agilizado a 
vida de  quem quer  empreender 
no  nosso estado”.

Liderança
Mesmo diante dos reflexos 
causados pela pandemia do 
novo coronavírus, a psicultura 
cresceu 11,5% no Paraná, em 
2020, com produção de 172 mil 
toneladas pescadas. Absoluto 
como principal produtor de 
peixes de cultivo no país, o 
estado ainda ampliou sua 
liderança no ranking: produziu 
130% mais que São Paulo, o 
segundo colocado.  

Responsabilidade
da União
A diretoria da AMP (Associação 
dos Municípios do Paraná) se 
reuniu com os representantes 
das 19 associações regionais de 
municípios para tomar posição 
sobre a compra e a distribuição 
de vacinas contra a covid-19 
pelos consórcios de prefeituras. 
O entendimento geral das 
associações foi de respeito às 
ações individuais dos prefeitos, 
mas enfatizou que a compra 
e a distribuição das vacinas 
deve ser exclusivamente do 
governo federal, por meio do 
SUS e do PNI (Plano Nacional de 
Imunização), segundo informou 
o presidente da AMP e prefeito 
de Jesuítas, Junior Weiller.

Bem avaliado
A Petrobras informou que seu 
Comitê de Pessoas aprovou o 
nome do general da reserva 
Joaquim Silva e Luna, indicado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
para assumir o comando da 
companhia e uma vaga no 
conselho de administração. 
O comitê avaliou que Luna 
preenche os requisitos previstos 
na Lei das Estatais e na Política 
de Indicação de Membros da Alta 
Administração da Petrobras.

Meio termo
O líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR), disse à Rede CNN que 
a principal missão de Marcelo 
Queiroga será conciliar pressa 
e segurança no processo de 
vacinação contra a covid-19. “A 
segurança é muito importante 
para as pessoas que são 
vacinadas, mas a pressa também 
existe. Então, este meio termo é 
que vai ser a tarefa do ministro. 
É pressa e paciência”, disse Barros. 

Grande arma
Em seu primeiro 
pronunciamento, o novo 
ministro da Saúde, cardiologista 
Marcelo Queiroga, afirmou 
que o SUS é um grande “ativo” 
do País e a “grande arma” 
para combater a pandemia de 
covid-19 e outros problemas 
de saúde que acometem a 
população. Queiroga conclamou 
a população a adotar medidas 
de combate à disseminação do 
vírus como o uso de máscara e 
do álcool gel.

Uso emergencial
Representantes da Anvisa 
e do laboratório Janssen se 
reuniram para  discutir sobre a 
formalização da solicitação de 
uso em caráter emergencial da 
vacina. Embora ainda não esteja 
aprovada no Brasil, o Ministério 
da Saúde anunciou a compra 
de 38 milhões de doses da 
farmacêutica.

Em colapso
O Brasil está em seu maior 
colapso sanitário e hospitalar 
da história. É isso o que aponta 
o Boletim do Observatório 
Covid-19 da Fiocruz. Segundo 
a análise de pesquisadores, a 
taxa de ocupação de UTIs para 
tratamento de covid-19 é crítica 
e está próxima à capacidade 
total em todo o País.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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colunaCom mais duas mortes,
total de vítimas chega
a 108 em Umuarama

Mais dois umuaramenses 
morreram por complicações 
da covid-19, elevando para 
108 o total de vítimas da do-
ença em Umuarama, desde 
o início da pandemia. Um 
óbito ocorreu na segunda-
-feira, 15, no Ambulatório de 
Síndrome Gripais, e o outro 
na terça-feira, 16, no Pronto 
Atendimento 24h, enquanto 
os pacientes – dois homens 
de 63 e 74 anos – aguarda-
vam liberação de vagas em 
UTI por parte da Regulação 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).

Conforme a Secretaria 
Municipal de Saúde já são 
17 mortes em março, cau-
sadas pelo coronavírus, e 
50 desde 1º de janeiro deste 
ano; em todo o ano passado, 
58 mortes foram atribuídas 
a complicações da Covid-19. 
Nesta quarta-feira, 17, mais 
32 casos da doença foram 
confirmados no município – 
21 homens e 11 mulheres.

Das 21.708 notificações 
de síndromes gripais acumu-
ladas desde março do ano 

São Jorge do Patrocínio registra
a primeira morte por covid-19

Ontem (quarta-feira, 17), 
a Prefeitura de São Jorge do 
Patrocínio confirmou a pri-
meira morte em decorrência 
do novo coronavírus na cida-
de. O paciente era um idoso 
de 62 anos que estava inter-
nado no Hospital Municipal 
Agnaldo Gouveia.

A vítima deu entrada no 
sistema de saúde no últi-
mo dia 15 com uma sín-
drome respiratória grave 

Em Francisco Alves já foram
492 recuperados da doença

A Secretaria de Saúde de 
Francisco Alves divulgou ontem 
(quarta-feira, 17), um novo bo-
letim sobre os casos de corona-
vírus na cidade. O total chegou 
a 519 desde o início da pande-
mia. Destes estão recuperados 
492 pacientes.

O documento também 

aponta que dois pacientes 
tiveram diagnóstico positi-
vo, um foi liberado do iso-
lamento domiciliar e outros 
cinco tiveram exames cole-
tados e são tratados como 
casos suspeitos, cujo total 
está em 23.

Atualmente há 23 casos 

ativos no município, 
duas pessoas estão interna-
das acometidas pela doença.

Estão sendo monitoradas 
61 pessoas e quatro mor-
reram em decorrência de 
complicações causadas pela 
covid-19 desde o início da 
pandemia.

e morreu ontem pela ma-
nhã. Pelas redes sociais 
a Prefeitura disse que “la-
menta o ocorrido e presta 
suas condolências aos fa-
miliares e amigos”.

O último boletim foi divul-
gado no site da Prefeitura 
do dia 14. Nele estão ano-
tados 308 casos positivos, 
dos quais 288 pacientes se 
curaram. Ainda de acordo 
com o documento havia 20 

pacientes cumprindo isola-
mento domiciliar após tes-
tarem positivo e outros 28 
casos suspeitos.

Apesar da vacinação já 
ter começado, a orientação 
das autoridades de saúde 
é para que os cuidados de 
segurança sanitária sejam 
mantidos, como uso de 
máscaras, higienização fre-
quente das mãos e uso de 
álcool 70%.

passado, 10.491 foram des-
cartadas para coronavírus 
e 8.425 pessoas testaram 
positivo, das quais 5.217 já 
estão recuperadas, 3.063 
seguem em isolamento do-
miciliar e 50 moradores de 
Umuarama estão hospitaliza-
dos – 23 deles em unidades 
de terapia intensiva (UTI) e 

27 em enfermarias. Há ainda 
2.792 pessoas com suspeita 
de infecção pelo coronavírus. 
Todas as 33 UTIs Covid con-
tratadas pelo SUS nos hospi-
tais locais estavam ocupadas 
nesta quarta-feira, bem como 
53 das 64 enfermarias exclu-
sivas para pacientes infecta-
dos pelo vírus.

UMA das mortes aconteceu no Ambulatório de Síndrome Gripais e outra foi no Pronto 
Atendimento, as vítimas aguardavam a abertura de leitos

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Lei
As apostas esportivas on-line 
já foram aprovadas em lei 
pelo Congresso Nacional, 
mas falta a regulamentação. 
Brasileiros que tentam 
empreender saem perdendo.

“Democracia” 
capitalista
As estrangeiras que 
operam no Brasil detêm 
70% do mercado aqui. Se 
regulamentado o jogo on-line, 
a entrada dos brasileiros no 
negócio pode gerar até 450 
mil empregos.

Alô, Secap!
O caso está nas mesas da 
Secretaria de Avaliação, 
Planejamento, Energia e Loteria 
do Ministério da Economia 
(ufa!). Os brasileiros aguardam 
uma regulamentação para 
saber como e quanto investir. 
Por ora, o mercado está com os 
tubarões estrangeiros.

Emprego e renda
Contatos da Coluna informam 
que apenas uma empresa 
brasileira pretende abrir 2 mil 
casas de apostas de imediato 
se for autorizada a operar nas 
ruas as apostas on-line.

Exemplo
Ganha força, pelo País afora, 
a tese de que é preciso 
equilibrar oferta e procura neste 
momento de pandemia. Com 
o comércio fechado em muitas 
cidades, os hipermercados e os 
atacarejos vêm aumentando 
seus lucros em detrimento 
dos pequenos comerciantes. 
A defesa do modelo adotado 
pelo governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite (PSDB), 
tem sido crescente pelos 
comerciantes nos estados.
 
Nos shoppings
Como foi feito no Estado, 
supermercados, hipermercados 
e atacadistas só podem 
vender produtos de primeira 
necessidade - artigos de 
limpeza, alimentos e bebidas, 

Dinheiro on-line
Existem hoje cerca de 500 sites de apostas esportivas operando 
no Brasil, a maioria com hospedagem em servidores de internet 
do exterior. Controlados por estrangeiros, sem pagar impostos e 

arrecadando centenas de milhões de reais por mês. O faturamento 
chega a R$ 7 bilhões por ano só no Brasil, confirmam operadores. 
As multinacionais ganham tanto que duas delas, da Grã Bretanha, 

pagam R$ 400 milhões por ano em marketing e mídia no Brasil. 
Um dos contratos para um canal de TV a cabo é de R$ 88 milhões. 

Outro, para um canal de sinal aberto, chega a R$ 58 milhões.

preferencialmente as não 
alcoólicas. Isso geraria 
demanda reprimida pelos 
produtos não essenciais, 
como roupas, sapatos e 
outros, que seriam absorvidas 
futuramente pelos pequenos 
estabelecimentos e shoppings.
 
Distribuição 
Para empresários consultados, 
isso ajudaria a pulverizar 
um pouco o público, hoje 
concentrado apenas nessas 
lojas. A medida também 
permitiria que o imenso lucro 
dos atacados viesse a beneficiar 
as lojas do País inteiro, gerando 
renda e emprego.

Tiro certo
Quem é CAC (Colecionador, 
Atirador, Caçador) ganha 
moral com o presidente 
Bolsonaro e cai nas graças 
dele nas reuniões. 
 
Migração 1
O ex-deputado federal pelo 
Paraná Alex Canziani pode ir 
para o Avante. Ele e o deputado 
Campos Machado, presidente do 
partido em São Paulo, adiaram a 
reunião presencial marcada por 
conta da pandemia. O encontro 
foi remarcado para abril.

Migração 2
Outras lideranças que eram, 
ou ainda são, do PTB, flertam 
com o Avante e o radicalismo 
de Roberto Jefferson (além 
de seu apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro) está entre as 
principais causas.

Março das Mulheres
Uma pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica 
revela que 71% das oncologistas 
já se sentiram injustiçadas no 
trabalho por serem mulheres; 
25% já sofreram assédio sexual 
e 50% já sofreram assédio 
moral. Apenas 25% das 
médicas oncologistas ocupam 
cargos de liderança em seus 
empregos e 79% recebem 
salários inferiores aos colegas 
do sexo masculino, mesmo 
exercendo a mesma função. 
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Aciu e AMU lideram campanha 
por união e urgência na vacinação

Uma campanha de impac-
to, em prol da vacinação em 
larga escala e voltada a desa-
celerar os efeitos da pande-
mia do coronavírus, paralela 
aos esforços do poder públi-
co, é capitaneada pela Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu) e a Associação 
Médica de Umuarama (AMU).

A mobilização está emba-
sada em uma pauta concreta, 
que nasceu de uma explana-
ção pormenorizada do médico 
Fábio de Carvalho, presidente 
da AMU, traduzindo a comple-
xa crise do setor da saúde no 
auge da pandemia, culminando 
no colapso do atendimento. 

“Temos pressa. Nós do 
comércio, da indústria e da 
prestação de serviços esta-
mos unidos aos médicos da 
AMU para mostrar à popula-
ção, de forma muito objetiva, 
a gravidade do momento”, 
explica Orlando Luiz Santos, 
presidente da Aciu.

Santos ressalta que o ob-
jetivo é unir a força do setor 
empresarial com o conheci-
mento científico para reiterar 
a importância dos cuidados 
preventivos. O líder empre-
sarial afirma que é só com 

Consórcio
A Câmara de Vereadores votou e aprovou, em dois turnos, o projeto 

que ratifica a adesão de Umuarama ao Consórcio Nacional de Vacinas das 
Cidades Brasileiras (Conectar). Além de vacinas, está prevista a aquisição 

de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Conforme 
o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a aquisição de vacinas é atribui-
ção do governo federal, mas diante da dificuldade em atender à população 

na velocidade necessária e da gravidade da pandemia, os prefeitos se 
organizaram para antecipar a compra de vacinas com base em decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que assegura aos municípios a competên-
cia constitucional para tanto. Além do forte apelo visual e das mensagens, 
a partir do slogan ‘Todos pela Vacina’, a campanha idealizada pela Aciu e 
pela AMU atuará em múltiplas frentes, buscando inclusive mecanismos 

que possam auxiliar na aquisição de lotes de vacinas.

Avicultores fazem carreata pedindo melhoria no preço do frango vivo
Está prevista para hoje à 

tarde, carreata que reunirá 
produtores de frango devido 
a descordo entre a empresa 
Plusval, que abete os animais 
e a Comissão para Acompa-
nhamento, Desenvolvimento 
e Conciliação da Integração 
de Umuarama (Cadec).

Os produtores defendem 
o valor de R$ 1,13 como 
viável para manter a produ-
ção. A empresa, por sua vez, 
previu um reajuste que pode 
chegar gradativamente até a 
cifra de R$ 1 por ave.

Reunidos, os produtores 
chegaram à decisão de rea-
lizar a carreata para chamar 
atenção da empresa sobre os 
custos de produção. Além dis-
so, caso o preço não chegue a 
R$ 1,13 eles cogitam parar a 
produção. A carreata começa 
às 9h com saída em frente ao 
estacionamento da Havan e irá 
até a Plusval, em Umuarama. 
De lá os produtores seguirão 
para a C.Vale, em Palotina. 

Através de nota, a empresa 

a união e o compromisso de 
todos que o caos será supe-
rado e uma tragédia ainda 
maior será contida.

“Está muito claro que o 
comércio não é o vilão da 
história e que o fechamento 
de empresas só agrava os 
danos, com demissão em 
massa de funcionários. A 
saída para a crise sanitária 
está na correta e incisiva fis-
calização de abusos, como 
as festas clandestinas, e na 
vacinação em massa, o mais 
rápido possível”, afirmou. 

PARCERIA
Ao firmar parceria com a 

AMU, o presidente da Aciu 
disse que também espera a 

adesão de outros entes não 
governamentais, como as 
igrejas católica e evangéli-
cas, clubes rotarianos e le-
onísticos, OAB e sindicatos, 
entre outros. 

“A vacina é a única forma 
viável para sairmos do atual 
momento de crise e isso é 
urgente. A Associação Médi-
ca de Umuarama está nessa 
parceria com a Aciu e demais 
setores da sociedade civil or-
ganizada, pois entendemos 
que a vacina é a maneira 
mais eficaz, rápida e econômi-
ca de vencermos a doença do 
novo coronavírus – Covid-19.  
Vacina já, para todos”, com-
plementa Dr. Fábio Carvalho, 
presidente da AMU.“

que “continua aberta para ne-
gociações com a Cadec e que 
não está medindo esforços 
para dar o suporte necessá-
rio aos integrados de maneira 
justa e transparente, gerando 
renda para várias famílias e 
também empregos para toda 
a região de Umuarama”.

Afirmou ainda que: “sema-
na passada, uma nova revisão 
de custos foi feita pela empre-
sa acompanhada por integran-
te da direção da Cadec, onde 
se concluiu mais uma vez que 
o custo atual de produção é 
de R$ 0,86 por ave, sendo 
que o pagamento médio até 

então feito pela Plusval era de 
R$ 0,90 por ave somado com 
a venda da cama de aviário a 
margem média de lucro che-
gava a 12%”.

ESFORÇOS
Destaca ainda que empre-

sa tem feito um grande esfor-
ço, mesmo com o alto preço 
dos insumos, para repassar 
de forma gradual mais um 
reajuste aos integrados, cujo 
aumento chegará em R$1 por 
ave, o que deve acontecer até 
setembro deste ano, ou seja, 
um aumento total de 17%, 
passando para uma margem 

“TEMOS pressa. Nós do comércio estamos unidos à Associação Médica para mostrar à 
população, a gravidade do momento”, explica o Orlando Santos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

de lucro de mais de 20% aos 
produtores.

Atualmente a empresa 

conta com 1.100 colabora-
dores e mais de 100 pro-
dutores integrados.

Os produtores defendem o valor de R$ 1,13 por ave para manter a produção. A empresa 
promete chegar à R$ 1 até setembro

DIVULGAÇÃO
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Umuarama já está integrada ao
consórcio para compra de vacina

Aprovada pela Câmara 
de Vereadores e sanciona-
da pelo prefeito Celso Poz-
zobom, a lei 4.466/2021 
– que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre 
municípios brasileiros para 
adquirir vacinas contra o co-
ronavírus, medicamentos, 
insumos e equipamentos na 
área da saúde – já foi enca-
minhada à Frente Nacional 
de Prefeitos. “Já podere-
mos participar da primeira 
assembleia de constituição 
do consórcio, marcada para 
o dia 22 (segunda-feira) e 
avançar nas tratativas para 
a aquisição de um grande 
volume de vacinas”, afirmou 
o prefeito.

A lei, de autoria do Execu-
tivo, permite que Umuarama 
faça parte do Consórcio Na-
cional de Vacinas das Cida-
des Brasileiras (Conectar), 
que reúne mais de 1.700 
cidades. “O aumento dos 
casos graves de covid-19 
tem preocupado prefeitos de 
todo o país. O cenário exige 
atitudes rápidas e a vacina-
ção em massa da população 
é nossa melhor chance de 
conter a transmissão do ví-

Estados do Sul também se unem e formam consórcio

Consolidação
O Governador Ratinho Jr explicou que com a consolidação do consórcio será mais fácil também colaborar 

com outras unidades da Federação. “Liguei para o governador do Amazonas Wilson Lima ainda nesta quarta-feira 
e ele ficou de nos enviar cilindros para armazenamento de oxigênio. Sabemos das necessidades de cada estado, 
mas é esse tipo de colaboração que queremos tornar mais intensa a partir do consórcio”, destacou. Outro ponto 
é a união de esforços por meio da criação de um fundo único para prospecção e possível compra de vacinas de 
diferentes laboratórios do mundo. “Vamos programar uma reunião dos três governadores com os presidentes 
de diferentes farmacêuticas em uma tentativa de aquisição de vacinas”, disse o governador do Paraná. Ratinho 

Junior explicou que todos os imunizantes adquiridos pelo consórcio do Sul serão encaminhados para o Ministério 
da Saúde como forma de encorpar e dar mais agilidade ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ou seja, serão 

usadas na proteção de todo o País, e não apenas na população dos três estados.

Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul se uniram 
em busca de saídas conjun-
tas para conter a expansão 
da crise sanitária decorrente 
da pandemia da covid-19. A 
formalização do consórcio 
de saúde envolvendo os três 
estados da Região Sul foi sa-
cramentada nesta quarta-fei-
ra (17) em reunião na Casa 
D’Agronômica, uma das se-
des do governo catarinense, 
em Florianópolis.

O anúncio foi feito pelos 
governadores Ratinho Jr (Pa-
raná), Carlos Moisés (Santa 
Catarina) e Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul), além 
dos respectivos secretários 
de Saúde de cada estado. 
O novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e o an-
tigo, Eduardo Pazuello, em 
processo de transição no 
comando da pasta, partici-
param do início da reunião.

A primeira medida toma-
da pelo grupo foi a criação de 

rus e aliviar a pressão que 
existe hoje sobre o sistema 
de saúde, a falta de leitos 
nos hospitais e o esgota-
mento dos nossos profissio-
nais médicos, enfermeiros, 
técnicos e auxiliares”, justi-
ficou Pozzobom.

Com a aquisição direta 
pelo consórcio, os municí-
pios pretendem ampliar a 
quantidade de vacinas dis-
tribuídas pelo Ministério da 
Saúde e acelerar a imuniza-
ção da população. “A neces-
sidade é urgente para frear o 
colapso da saúde, evitando 
mortes por desassistência, 
e para retomar a atividade 
econômica, a geração de 
emprego e renda e o conví-
vio social”, reforçou o prefei-
to, agradecendo o apoio dos 
vereadores que aprovaram o 
projeto de lei de forma rápi-
da e unânime.

Conforme o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), 
a aquisição de vacinas é atri-
buição do governo federal, 
mas diante da dificuldade 
em atender à população na 
velocidade necessária diante 
da gravidade da pandemia, 
os prefeitos se organizaram 

para antecipar a compra de 
vacinas com base em de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que assegura 
competência constitucional 
para tanto, caso haja insu-
ficiência ou atraso na libera-
ção de doses para imuniza-
ção em massa.

Umuarama é uma das 
250 cidades interessadas 
na compra de vacinas, en-
tre os 399 municípios para-
naenses. “Como resultado 
do cuidado que temos com 
a gestão dos recursos pú-
blicos e dos grandes esfor-
ços que realizamos para 

enfrentar a pandemia, já te-
mos dinheiro reservado para 
a aquisição e concluímos 
que o consórcio é a melhor 
alternativa. Queremos com-
prar o imunizante e vacinar 
nossa população rapida-
mente e de forma gratuita”, 
completou Pozzobom.

um mecanismo de solidarie-
dade entre os estados, o que 
envolve união de forças para 
a compra de equipamentos, 
medicamentos e insumos, 
facilitando as negociações. 
Também há possibilidade de 
compartilhamento desses 
mesmos materiais conforme 
a necessidade e a urgência 
de cada estado.

Estratégia semelhante vai 
valer também para a criação 
de uma central única de lei-
tos, tanto de Unidades de 
Terapia Intensiva quanto clíni-
cos, como forma de facilitar a 
internação dos contaminados.

“É uma união pela saúde 
da Região Sul e do Brasil. 
Para que aquele Estado que 
conseguir sair antes da crise, 
que se encontrar em uma situ-
ação melhor, posso ajudar os 
outros. É uma forma de ame-
nizar o sofrimento da popula-
ção neste grave momento da 
pandemia no País”, afirmou 
Ratinho Junior.

“O aumento dos casos graves reocupa e o cenário exige atitudes rápidas. A vacinação em massa é nossa melhor chance de conter a trans-
missão”, disse o prefeito

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A primeira medida foi a criação de mecanismo de solidariedade, o que envolve união de forças para a compra de equipamentos, medicamentos 
e insumos, facilitando as negociações
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

 

“ P R O J E T O  M Á S C A R A S  P E L A  V I D A ”  
P A R C E R I A  L I O N S  C L U B E  D E  U M U A -
R A M A  E  U N I P A R — U N I V E R S I D A D E  

P A R A N A E N S E .  
 

Todos os dias, nos  mais diferentes espaços e 

contemplando os mais diversos públicos, a UNI-

PAR desenvolve inúmeras ações de extensão 

universitária ligadas à sua responsabilidade soci-

al enquanto universidade. Com  atuação com-

prometida e total envolvimento dos cursos, do-

centes, acadêmicos e polos, serviços de inúme-

ros perfis chegam às pessoas em todas as comu-

nidades nas quais a UNIPAR está inserida. Dessa 

forma, é possível desfrutar dos benefícios que 

esse tipo de parceria permite.  O Projeto MÁS-

CARAS PELA VIDA tem o objetivo de arrecadar 

máscaras prontas e também material para a con-

fecção das mesmas. Por meio desse projeto pre-

tende-se atingir órgão de saúde , associações e 

grupos de risco, os quais necessitam desse mate-

rial auxilia no combate ao  COVID-19. 

Saldo de empregos em janeiro foi
melhor que mesmo mês em 2020

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
292 municípios do Paraná 
(73,1%) tiveram saldo posi-
tivo na geração de emprego 
em janeiro deste ano. O 
número é superior a janeiro 
de 2020, quando apenas 
139 municípios (34,8%) 
obtiveram bons resultados 
– mais contratações do que 
demissões de trabalhado-
res; 18 municípios zera-
ram no primeiro mês do 
ano e 89 cidades (22%) 
fecharam mais postos de 
trabalho do que abriram.

Umuarama ficou entre os 
20 municípios (em 19º) que 
mais geraram empregos em 
janeiro, com saldo positivo 
de 303 contratações – foram 

Economia segue firme
Para o prefeito Celso Pozzobom, os números trazem um pouco de 

alento ao setor econômico, combalido por medidas restritivas para 
o enfrentamento da pandemia. “A situação se agravou a partir de 

novembro, com explosão de casos e lotação dos leitos hospitalares, 
mas nossa economia segue firme, contratando e mantendo a maioria 
dos empregos. Estamos concentrando esforços para que nossa cidade 

consiga resistir a esse desafio e segurar os trabalhadores nas empresas, 
para um crescimento mais consistente assim que vencermos a pande-
mia com a vacinação em massa e os cuidados da população”, finalizou.

Curso de corte e costura industrial 
tem inscrições abertas até 30 de abril

Os cursos das Carretas 
do Conhecimento, uma par-
ceria do governo do Estado e 
Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho com a Fundação 
Volkswagen, o Senai-PR e as 
Agências do Trabalhador, estão 
com inscrições abertas até 30 
de abril. Umuarama foi contem-
plada com o curso de corte e 
costura industrial e a possibili-
dade de até três turmas de 20 
alunos, totalizando 60 partici-
pantes. O início das aulas está 
previsto para 7 de junho, com 
todos os cuidados e protoco-
los para evitar a transmissão 
do coronavírus.

O cadastro pode ser feito 
no site justiça.pr.gov.br, aces-
sando o banner Carreta do 
Conhecimento 2021. “Caso a 
pessoa tenha dificuldade para 
se inscrever pelo site, basta 
vir até a agência (esquina da 
Av. Rio Branco com a Rua 
Ney Braga). Uma funcionária 
ajudará na inscrição e nem é 
necessário agendamento. É só 
chegar e informar à recepção 
que o candidato será orien-
tado”, explicou o gerente da 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama, Reginaldo Barros.

Segundo ele, é importante 
que os interessados realizem 
a inscrição. “Precisamos iden-
tificar a demanda com antece-
dência para estruturarmos a 
realização”, disse. Por conta 

1.131 admissões e 828 des-
ligamentos –, com destaque 
para os setores de serviços 
(saldo de 105 empregos), 
indústria (95) e comércio 
(88). Os maiores destaques 
foram Curitiba (5.624), Lon-
drina (1.333), Cascavel 
(1.289), Maringá (1.139) e 
Ponta Grossa (742).

Apesar da pandemia 
enfrentada desde março do 
ano passado, os dados de 
janeiro/2021 mostram um 
salto na comparação com 
janeiro/2020. No mesmo 
mês do ano passado, 231 
cidades (57,8%) apresentaram 
saldo positivo, 12 permanece-
ram zeradas e 156 perderam 
postos de carteira assinada. 
Por volume de admissões, 
Umuarama ocupou a 17ª 

colocação no Estado, com 
1.131 contratações.

“Fechamos o primeiro 
mês do ano com estoque de 
30.632 trabalhadores empre-
gados com carteira assinada, 
de acordo com o Caged. Os 
volumes mais expressivos 
foram nas áreas de servi-
ços (11.691) e comércio 
(10.026). A indústria empre-
gou, naquele mês, 6.600 
trabalhadores”, informou o 
secretário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Edvaldo Ceranto Júnior.

O bom desempenho é 
resultado dos incentivos 
oferecidos pelo município, 
da prospecção de vagas 
e encaminhamento de tra-
balhadores e também da 
confiança dos empresários 

na economia local, mesmo 
diante dos desafios impostos 
pela situação de emergência 
na área de saúde.

A combinação desses 
fatores permitiu até um 
dado surpreendente: com-
parado ao primeiro mês de 
2020, na época ainda sem 
os efeitos da pandemia, 
janeiro deste ano foi até 

melhor. “No começo do ano 
passado tínhamos 28.829 
trabalhadores formalmente 
empregados e nosso saldo 
em janeiro foi positivo, 
porém menos expressivo 
– 44 empregos. Em 2021 
fechamos janeiro com mais 
de 30,6 mil trabalhadores 
empregados”, acrescentou 
Júnior Ceranto.

da pandemia, as aulas serão 
75% de maneira on-line, por 
Ensino a Distância (EAD), e os 
outros 25% de forma presen-
cial. “É importante retomar as 
qualificações para que, quando 
a pandemia passar, os tra-
balhadores estejam prepa-
rados para retomar as ativi-
dades e superar esse difícil 
momento”, acrescentou.

As aulas on-line terão todo 
o suporto dos parceiros. Antes 
das aulas presenciais os alu-
nos serão submetidos a testes 
rápidos da Covid-19, medição 
de temperatura e o cumpri-
mento das medidas sanitá-
rias para prevenção ao coro-
navírus, como uso obrigatório 
de máscara, álcool em gel e 
distanciamento adequado para 
segurança de cada pessoa.

Segundo p secretário 

de Indústria, Comércio 
e Turismo do município, 
Edvaldo Ceranto Júnior, o 
curso atende à proposta 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, podendo 
inscrever pessoas em situa-
ção de rua e usuários do Cen-
tro POP e dos CRAS (Centros 
de Referência da Assistên-
cia Social). Para par ticipar 
dos cursos das Carretas do 
Conhecimento é necessário 
ter 18 anos ou mais, ensino 
fundamental, conhecimentos 
de informática básica e pos-
suir smartphone; 20% das 
vagas são para mulheres e 
10% para idosos.

Para mais informações o 
interessado pode se dirigir à 
agência ou entrar em contato 
pelo e-mail carretasdoconhe-
cimento@sejuf.pr.gov.br.

UMUARAMA foi contemplada com o curso de corte e costura industrial e a possibilidade 
de até três turmas de 20 alunos, totalizando 60 participantes

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

Consolidado pelo sucesso que faz 
entre os profissionais de arquitetura e 
urbanismo e de engenharia civil, em toda a 
região noroeste do Paraná, a Universidade 
Paranaense lança a pós-graduação em 
Desenvolvimento e Gerenciamento de 
Projetos em Plataformas BIM, na Unidade de 
Umuarama.

O curso é destinado a profissionais 
formados em Engenharia, Arquitetura, 
Design de interiores, Tecnologia da 
Construção e áreas afins, com carga horária 
de 375 horas.

A especialização visa qualificar os 
profissionais para atuar no setor de 
obras públicas e privadas; compartilhar 
experiência entre profissionais da área de 
construção civil; produzir conhecimento 
científico aplicado para o desenvolvimento 
de projetos em plataformas BIM e contribuir 
para o desenvolvimento econômico da 
sociedade.

Promovendo a atualização profissional 
no setor da construção civil, para domínio 
de uma nova tecnologia necessária para 
o desenvolvimento de seus projetos e 
ampliação de suas habilidades.

As inscrições estão abertas e devem 
ser feitas pelo site https://pos.unipar.
br/especializacao/desenvolvimento-e-
gerenciamento-de-projetos-em-bim-
hibrido/umuarama até o dia 30 de março.

Programa de descontos

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

- 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 corpo docente é formado por especialistas, mestres e 
doutores

Unipar oferece pós em Desenvolvimento 
e Gerenciamento de Projetos em 
Plataformas BIM

Uopeccan alerta para falta
de medicamentos e recursos

Após um ano oferecendo 
tratamento para pacientes 
suspeitos e confirmados com 
a covid-19, o Hospital do Cân-
cer Uopeccan de Umuarama 
corre o risco de ter os atendi-
mentos prejudicados pela falta 
de recursos, em especial medi-
camentos e equipamentos.

Medicamentos como Atra-
cúrio, Cisatracúrio, Propofol, 
Rocurônio, Bromexina, Eno-
xaparina, Heparina, Mida-
zolan entre outros, tiveram 
aumento expressivo de con-
sumo nas últimas semanas, 
acompanhando a curva e gra-
vidade dos casos suspeitos e 
confirmados de coronavírus.

Equipamentos necessá-
rios para suporte aos pacien-
tes acometidos pela doença 

Paraná confirma primeira
reinfecção pelo coronavírus

 A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou ontem (quar-
ta-feira, 17) a primeira reinfec-
ção para o vírus Sars CoV-2 
no Paraná. Uma mulher de 39 
anos, residente em Curitiba, 
teve a primeira amostra coletada 
no dia 15 de junho de 2020 e a 
segunda em 24 de fevereiro de 
2021, positivando para a infec-
ção nas duas ocasiões.

O sequenciamento genô-
mico do vírus foi feito pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
no Rio de Janeiro, após envio 
de amostras pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen).

O caso de reinfecção teve 
a primeira confirmação para 
a linhagem B.1.1.28 e a 
segunda para a P.1. O intervalo 

também passaram a ser mais 
exigidos, tornando a quanti-
dade existente insuficiente 
frente à demanda, compro-
metendo, inclusive, a manu-
tenção dos atendimentos aos 
pacientes oncológicos.

Por isso, frente ao esgo-
tamento iminente e absoluto 
de recursos, a Uopeccan vem 
a público manifestar preocu-
pação com a evolução da 
pandemia da covid-19 e os 
possíveis óbitos decorrentes 
desta e solicita que todos 
reforcem as medidas de pre-
venção, evitando locais aglo-
merados e o contato físico 
(aperto de mão e abraços), 
utilizando sempre a máscara 
e higienizando as mãos com 
álcool em gel ou sabão.

entre os dois resultados foi de 
254 dias. Segundo protocolos 
do Ministério da Saúde, após 
três meses pela infecção do 
mesmo vírus ou suas deriva-
ções o caso é de reinfecção.

“O vírus está em franca e 
comunitária transmissão. Por 
isso, temos que continuar com 
os cuidados, mantendo a eti-
queta respiratória, usando más-
cara e higienizando as mãos. 
Evitar sair de casa, aglomera-
ções, mesmo quem já tomou 
a vacina”, afirmou o secretário 
estadual da Saúde, Beto Preto.

Além deste caso, a secre-
taria também registrou dez 
novos casos da variante P.1 e 
um caso da variante B.1.1.7. 
Ao todo, o Estado já confirmou 

43 casos da variante P.1 e três 
casos da variante B.1.1.7. 
Todos os casos estão em 
investigação epidemiológica.

Além da mulher citada acima, 
os novos casos de variantes P1 
são um homem, 63 anos e a 
mulher de 84 anos, de Curitiba; 
uma mulher, 19 anos de Almi-
rante Tamandaré; um homem, 
72 anos de Colombo; uma 
mulher, 84 anos de Santa Tere-
zinha de Itaipu; uma mulher, 59 
anos de Cascavel; dois homens, 
sendo um de 60 anos e outro 
de 80 anos, de Maringá e duas 
mulheres, sendo uma de 52 
anos e outra de 65 anos, de 
Andirá. A infecção pela variante 
B.1.1.7, foi registrada em uma 
mulher de 77 anos de Rolândia.

FRENTE ao esgotamento iminente de recursos, o Hospital manifesta preocupação com a evolução da pandemia e dos óbitos decorrente

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Motoristas que trafegam pela 
rodovia PR-323, passando 
em frente ao trevo de acesso 
á Cruzeiro do Oeste, se 
deparam com um conjunto 
de cerca de 50 cruzes fin-
cadas e faixas que defendem 
a vacinação em massa da 
população e reforçam que 
vacina é vida.
Os prazos e quantidades do 
imunizante anunciados pelo 
Ministério da Saúde estão 
longe de serem cumpridos, o 

que tem levado Estados e municípios a se unir em consórcios para viabilizar a compra do produto em grandes quan-
tidades. A Prefeitura de Cruzeiro do Oeste anunciou esta semana que aderiu ao consórcio. O município contabiliza 
35 mortos pela Covid, desde o início da pandemia, e é um dos que mais registram casos de infecção.

DIVULGAÇÃO



10 LOCAL Quinta-feira, 18 de março de 2021

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

 

SINTRAPOSTOS-MGÁ
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE 

SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO
E LOJAS DE CONVENIÊCIA DE MARINGÁ E REGIÃO 

CNPJ: 14.291.103/0001-62 
www.sintrapostos.org

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 
 

O Presidente do Sintrapostos-Mgá, Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de 
Conveniência de Maringá e Região no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a Legislação vigente, visando dar 
oportunidade de maior participação dos trabalhadores e de acordo com o artigo 54° do Estatuto Social, C O N V O C A todos os seus 
associados em dia com suas obrigações sociais e C O N V I D A,os integrantes da categoria profissional dos Trabalhadores em Postos 
de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniências de Maringá e Região, que tem a data-base no mês de 
Maio, dos Municípios de:Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa 
Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, 
Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, 
Fênix,Floraí, Floresta, Flórida, Francisco Alves, Goioerê, Guairaçá, Guaporema, Icaraíma, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, 
Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, 
Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva, Marilena, Mariluz, Maringá, Mato Rico, Mirador, Moreira Sales, 
Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, 
Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Quarto 
Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D Oeste, Roncador, Rondon, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, 
Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São 
Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra 
Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA observada as 
disposições estatutárias a serem realizadas com os trabalhadores associados e integrantes da categoria dos municípios citados acima 
no dia 25 de março de 2021 às 10h00min e 16h00min, sendo às 10h00min em primeira chamada com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) dos associados quites com suas obrigações e às 10h30minem segunda chamada com qualquer número de presentes sendo 
consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos presentes e às 16h00min em primeira chamada com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados quites com suas obrigações e às 16h30minem segunda chamada com qualquer número de 
presentes sendo consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos presentes, a assembleia será realizada na sede 
do Sintrapostos-Mgá localizada na Avenida Brasil nº 957 - Zona 03na cidade de Maringá - Paraná, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
a)Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 
b)Apreciação, discussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicação da categoria visando à celebração da Convenção                      
Coletiva de Trabalho para o período 2021/2022; 
c)Discussão e deliberação para fixar os pisos salariais da categoria; 
d)Discussão e deliberação sobre autorização prévia e expressa para fixação ou não do percentual das taxas assistenciais, 
confederativas e negociais para serem descontados em folha de todos os integrantes da categoria, bem como o prazo para 
oposição;  
e)Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar o rol de reivindicação, inclusive para nomear comissões ou árbitros, se 
frustrada as negociações, autorização para outorgar mandato para ajuizamento de dissídio coletivo. 
As deliberações constantes dos itens “a”, “b”,“c”,“d” e “e” do presente edital, serão tomadas por escrutínio secreto, conforme 
previsão estatutária, cujas deliberações serão válidas se aprovadas por mais de 2/3 dos presentes. 
Maringá, 16 de março de 2021. 
Odair José Rodrigues - Presidente
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FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO PARANÁ

CONVOCA AGE NEGOCIAÇÃO DA CCT 2021-2022 

FEHOSPAR x SINDESP - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Paranavaí

O Presidente do FEHOSPAR, no uso de suas atribuições Estatutárias, CONVOCA os associados, representantes legais dos Hospitais, Clínicas e demais 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde, da base territorial da FEHOSPAR, PARANAVAÍ e Região, Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do 
Norte, Guairacá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, 
Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do 
Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 
13h30min. em 1ª convocação e às 14h00 em 2ª convocação, no dia 24/03/2021, quarta-feira, a ser realizada excepcionalmente em ambiente virtual, 
através do link  https://us02web.zoom.us/u/kl0dcL2Il ,com a seguinte Pauta: 

1)  Aprovação de critérios de Negociação coletiva para os empregados de categoria preponderante, de categorias superiores e para os empregados 
de nível técnico e/ou categorias diferenciadas, no exercício 2021-2022 em Hospitais, Clínicas e demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde dos 
municípios que compõe a base territorial, Paranavaí e Região. 

2) Autorização para instauração de Dissídio Coletivo.  

3) Assuntos Gerais. 

É FUNDAMENTAL A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO E PROPRIETÁRIO/COTISTA DE ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE 
SAÚDE OU O PORTE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA DO DETENTOR DESTA CONDIÇÃO, SOB PENA DE NEGATIVA DE ACESSO À 
ASSEMBLEIA. 

Curitiba, 17 de março de 2021. 

Federacao dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saude no 
Estado do Parana-FEHOSPAR 

Rangel da Silva – Diretor-Presidente 

12ª RS recebe hoje 4.150 das 129 mil
doses que foram enviadas ao Paraná

O Governo do Estado 
começa a distribuição da nova 
remessa de vacinas contra o 
coronavírus hoje (quinta-feira, 
18). Serão 129.200 doses do 
imunizante CoronaVac, produ-
zido pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan. O lote cor-
responde à metade das doses 
encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde na terça-feira (16).

A distribuição da vacina 
às 22 Regionais de Saúde 
será iniciada às 11h30, no 
Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), em Curi-
tiba. As doses serão envia-
das por transpor te terrestre 
a todas as regionais.

A 12ª Regional de Saúde com 
sede em Umuarama, receberá 
4.150 do imunizante que serão 

distribuídas entre os 21 muni-
cípios do Noroeste que fazem 
parte de sua circunscrição.

Com o novo lote, o oitavo 
encaminhado pelo Ministério 
da Saúde, a secretaria estadual 
segue com a vacinação de dois 
grupos prioritários. São 106.930 
doses destinadas a idosos com 
idade entre 75 e 79 anos, o que 
abrange aproximadamente 47% 
desse público-alvo, e 22.270 
doses para os profissionais da 
saúde que ainda não receberam 
os imunizantes.

Até a tarde desta quarta-
-feira (17), o Paraná já havia 
vacinado 524.035 pessoas. 
No total, foram 707.103 doses 
aplicadas: 524.035 referentes 
à primeira dose e 183.068 à 
segunda. Ao todo, o Paraná 
recebeu do Governo Federal até 

o momento 1.260.000 doses.

SEGUNDA DOSE
A outra metade do novo lote, 

também composta por 129.200 
doses, permanecerá armaze-
nada no Cemepar para garantir 
a segunda aplicação. O direcio-
namento das farmacêuticas é 
de garantir um intervalo de 15 a 
28 dias entre as aplicações para 
garantir a eficácia na imunização.

A expectativa do Paraná é 
chegar à marca de 4 milhões de 
pessoas vacinadas até maio de 
2021, seguindo as diretrizes de 
grupos prioritários previstas no 
Plano Estadual de Vacinação.

A outra metade do novo lote, também composta por 129.200 doses, permanecerá armazenada 
no Cemepar para garantir a segunda aplicação

AMÉRICO ANTONIO/SESA
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Palavras cruzadas

Dia positivo para iniciar uma mudança que 
vinha sonhando na vida profissional. Pode 
se envolver com alguém divertido, mas terá 
que criar coragem e tomar a iniciativa para 
se aproximar. 

Não vale sair dando ordens pra todo mundo, 
caso contrário, pode arrumar problema para 
os seus relacionamentos, tanto na vida pes-
soal quanto no trabalho. Que tal testar a sorte 
em um aplicativo novo de namoro?

No trabalho você não terá problema para con-
vencer todo mundo a embarcar em suas ideias 
e seus projetos. Paquera, namoro e relaciona-
mento sério estarão protegidos!

Assuntos financeiros recebem energias mara-
vilhosas. Pode ganhar um sorteio nas redes 
sociais, uma rifa ou aposta, mas não aposte 
todo o seu suado dinheirinho. No amor, você 
só ficará só se não quiser se envolver.

Vai ser mais fácil colocar em ordem os assun-
tos domésticos que precisam de atenção. A 
paquera promete fortes emoções ao longo do 
dia, mas as coisas podem esfriar à noite. Se já 
tem um par, cuidado com o ciúme.

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

Pode tentar projetos diferentes. Na saúde é 
melhor pegar leve na comida e fazer esco-
lhas mais saudáveis. O romance ganha esta-
bilidade e vocês podem fazer planos para o 
futuro. ligue as antenas com uma pessoa 
bastante popular.

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 mostram capacidade de liderança e intuição, buscam seus sonhos 
e ideais de forma agressiva. Completar, resumir, renovar são as palavras-chaves para 
esses indivíduos persistentes, que, em geral, têm uma visão bem definida de seu 
destino. Podem demonstrar muita calma e paciência enquanto esperam surgir uma 
boa oportunidade.

Horóscopo nascido em 18 de março

Sua habilidade para lidar com as pessoas de 
um modo geral continua em destaque. Você 
tem tudo para conquistar quem deseja. A  atra-
ção física vai dar as cartas na paquera e o sexo 
tem tudo para pegar fogo.

O dia é favorável para entrar em contato com 
alguém por telefone ou rede social. No amor, 
você e o par podem se desentender. Se está 
sozinho (a) tenha cuidado para não se envol-
ver com alguém comprometido.

Podem sentir pressão no trabalho, ainda 
mais se você já não se dá bem com o chefe. 
Se depender do seu charme, você tem mais 
chance de se dar bem no amor, mas cuidado 
para não sufocar o (a) pretendente. 

É preciso manter seus interesses em segredo 
por enquanto.  Pode ter sucesso ao fechar 
um negócio ou buscar uma nova vaga. Quem 
está solteiro (a) vai fazer sucesso e mostrar 
seu lado encantador.

Mudanças estão prevista em casa e no trabalho 
e você vai ter que encontrar uma maneira de 
lidar com isso numa boa. A paquera ganha um 
fôlego novo. Humor e descontração melhoram 
os momentos com o par

Partilha de dinheiro entre os parentes e até a 
compra de algo importante para o lar estão 
favorecidas. Reforce os laços com quem é 
importante em sua vida. O romance ganha 
proteção e se torna mais sólido agora.

A mensagem espiritual das borboletas
A  b o r b o l e t a  é  s í m b o l o  d a 

mudança e das transformações. 
Quando você vê uma em seus 
sonhos ou na realidade pode ser 
uma mensagem, ou então, ela pode 
estar anunciando mudanças na sua 
vida e também transmitem notícias 
espirituais. Quando uma borboleta 
aparece pode ser o seu anjo da 
guarda ou espírito guia enviando-
lhe um sinal, então, considere isso 
como um comunicado importante.

SIGNIFICADO DAS CORES DAS BORBOLETAS:

l Borboletas Coloridas: são mensageiras de alegria, felicidade e bem-estar.
l Borboleta Amarela: alegria, prosperidade. Representa também renovação, 
                                                anuncia mudanças em nossa vida.
l Borboleta Preta: ela está lhe protegendo de energias negativas que você mesmo criou 
                                         e atraiu pessoas e espíritos ruins.
l Borboleta Marrom: cuide mais de si, acorde para a vida!
l Borboleta Alaranjada: cuide mais dos outros! Cuide de seu relacionamento amoroso.
l Borboleta Vermelha: seu espaço será conquistado, porém cuidado com sua raiva. 
l Borboleta Azul: esperança. Acredite mais em você, em seus desejos.
l Borboleta Verde: A família estará em alta e feliz.
l Borboleta Branca: simboliza a paz, a serenidade, pureza, luz espiritual. Fonte : Consciência Estelar

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

JCLR
COLCHONETE

GIRARIG
RODTATEU

SACPRETA
DAPEDI
ENXAQUECA
TAIUMAGO

CARAVELAR
BISNEGADA

LUZSONA
LBOTEMA

REDATORASS
BRILHANTINA

OIGOIABAS

Leitura
rápida
(fam.)

Orlando
Rangel,
químico 

Suspensão
aquosa usa-
da como
laxante

Objeto
para

traçar
retas

Duque de
(?): pa-
trono do
Exército

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Cor das
listras da

zebra

Serviço de
Atendimen-
to ao Clien-
te (sigla)

(?) Caval-
canti,
pintor

Neste
instante

Tipo de
dor de
cabeça

Sinal com
os dedos
indicando

vitória

Feiticeiro;
bruxo

(?)
Sandler,

ator norte- 
americano

Recusada;
rejeitada

Interjeição
gaúcha

Membros
das aves

551, em 
algarismos
romanos

Liga de
basquete

norte-
americana

Cosmético 
para lustrar
o cabelo

Fruta de pol-
pa doce (pl.)

Felinos 
domésticos

Sucede 
ao "K"

Escritoras
de jornal

Produto da
lâmpada

De novo;
outra vez

Está + aí
Navio da
esquadra
de Cabral

Colchão
portátil
Dar a
volta a 

"Getúlio",
em FGV

A ciência
da moral

Descrente
em Deus

De tamanho
reduzido

Macaco,
em ingles
Órgão do

olfato

Sódio
(símbolo)
Apelido

de Tatiane
A base da
redação
Decoro;
enfeito

Bate-papo
"on-line"

Consoantes
de "coro"

Damas e
xadrez 

A terceira
letra

A vogal
do pingo
Fonte de
oxigênio

3/ape — rod. 4/adam — chat. 11/brilhantina.
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D X P E
I N T E R E S S E
S O P I N C E L

A T E N A T O R O
O R L A P E L E S

I AR A R A N
T A T E R M A S

C O M P O S T U R A
F I R M A N D

L E D O M I N I
D O R M E C H A
E A M E L I A
R U M O A P L

B A N A L I D A D E
L I S B O L D O

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 corrente Acalmar

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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
H

UM
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Quando vires um homem 
bom, tenta imitá-lo; quan-
do vires um homem mau, 
examina-te a ti mesmo. 

(Confúcio)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Amanda Pegorini, Sidney 
Edson Mella, Maura Tejero Simões, Vicente Dias Russi, Silvia Vendrame, Ana Luiza Nabhan e Ilana Sincos 
Barbosa. . Da coluna: felicidades.

OPORTUNIZE-SE!
  Com o objetivo de dar apoio ao comér-
cio paranaense para a retomada econô-
mica de 2021, o Senac PR está investin-
do mais de 18 milhões de reais em 13 

mil vagas gratuitas, por meio do Progra-
ma de Bolsas de Estudo Senac PR, sendo 

que 1.045 vagas são destinadas para 
cursos técnicos à distância. Em parceria 
com o Senac-RS, responsável pelos cur-
sos técnicos EAD, o Senac PR disponibi-
liza essas Bolsas de estudo por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). As 
inscrições estão abertas, de 17 a 24 de 
março, para cinco capacitações: Progra-
mação de Jogos Digitais, Logística, Meio 

Ambiente, Secretariado e Informática 
para Internet. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas somente pela in-
ternet, no site Os cursos serão ofertados 
na modalidade de educação à distância, 
sem encontros presenciais.  O Programa 
de Bolsas de Estudo Senac PR conta com 

12 mil bolsas para cursos livres e mil 
vagas para técnicos, com cargas horá-
rias que variam entre 40 e 1200 horas 
de aula, ministradas de forma remota 

contemplando todos os 399 municípios 
do estado. Uma boa oportunidade. 

 ROSI RODRIGUES ASSESSORIA

 DRA. JOSIANE RAHAL FALA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO!
 

Você sabia que o câncer de colo do útero pode se espalhar para outros órgãos se não for tratado a tem-
po? A informação é da médica ginecologista e mastologista Dra. Josiane Saab Rahal, que participou 
da campanha “Março Lilás: Mês de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero – Informação de qualidade 

pra você!”, realizada pela Associação Médica de Umuarama (AMU) em parceria com a Co-
missão da Mulher Advogada de Umuarama (CMA)/OAB Umuarama. A especialista respondeu 
várias  dúvidas sobre o câncer do colo uterino, enviadas através das redes sociais da AMU e 
de parceiros da Campanha Março Lilás.  Segundo a médica, durante a Pandemia de Covid-19, 
muitas mulheres deixaram de realizar o exame preventivo, o que colaborou para o aumento 

de alterações nos resultados dos exames. “Por um tempo, o câncer de mama ultrapassou 
o câncer de colo uterino em casos. Devido às circunstâncias, estimamos que os casos de cân-
cer do colo do útero aumentem drasticamente, justamente pela ausência de exames”, disse 
a coluna.A boa notícia é que o câncer de colo do útero pode ser evitado. “Diferente de ou-
tros tipos de cânceres que só são tratados depois de instalados, algumas alterações no colo 
do útero podem ser diagnosticadas e depois tratadas com medicamentos ou procedimentos 
simples, evitando que o câncer apareça e permitindo que a paciente leve sua rotina normal-

mente, mesmo durante o tratamento”, explicou.

“Faça os seus exames preventivos. Não deixe de fazer as consultas de rotina e, 
diante da menor alteração, procure um ginecologista!’
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