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Decreto restringe as atividades e
reforça enfrentamento à covid-19

FOI PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

O novo decreto, que começa a valer a partir de amanhã, traz medidas rígidas para o enfrentamento ao coronavírus em Umuarama, 
diante do aumento de mortes e casos positivos que levaram ao esgotamento da capacidade de atendimentos na saúde pública e 
privada local. A maioria dos serviços e atividades econômicas fica proibida, assim como a prestação dos serviços públicos não 
essenciais. Mercados e restaurantes poderão funcionar em sistema delivery. l 7

Lockdown regional
Prefeitos dos 32 municípios integrantes da Amerios 

decidiram seguir as normas definidas em decreto 
municipal pelo prefeito de Umuarama e, apesar de 

algumas exceções, irão iniciar um lockdown amanhã, 
que seguirá até o fim da noite do próximo domingo.
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Gaeco federal
alerta para risco

de golpe em
venda de vacinas

l 3

Entre 80 novos
positivos de covid

em Umuarama,
quatro são crianças

l 5

Suavizando

Aciu defende
redução do IPTU
e do alvará para
amenizar crise

l 4

Condenado por
homicídio em 2005

em Umuarama é 
preso no Paraná

l 9
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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 % JAN FEV 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: 2,75%  | 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

23/2 a 23/3 0,5000 0,1159 0,0000
24/2 a 24/3 0,5000 0,1159 0,0000
25/2 a 25/3 0,5000 0,1159 0,0000
26/2 a 26/3 0,5000 0,1159 0,0000
27/2 a 27/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,06% 22,80 
Vale ON -2,31% 91,06 
ItauUnibanco PN -2,54% 27,65 
Bradesco PN -1,09% 26,31 
IRB Brasil ON +5,91% 6,45 
Azul PN -6,80% 36,75

IBOVESPA: -1,49% 113.261 pontos

Iene 108,61
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 91,64

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,5150 5,5160 -1,6%

PTAX  (BC) -0,6% 5,4945 5,4951 -0,6%

PARALELO +0,3% 5,2700 5,7700 -1,5%

TURISMO +0,3% 5,2700 5,7500 -1,5%

EURO -1,1% 6,5225 6,5243 -2,8%

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 23/03

Iene R$ 0,0506
Libra est. R$ 7,58
Peso arg. R$ 0,060
R$1: 1.186,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/03 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 5,75 1,0%
FARELO mai/21 398,80 2,20 -6,4%
MILHO mai/21 551,25 2,25 -0,2%
TRIGO mai/21 634,75 7,50 -5,3%

SOJA 155,04 0,0% 1,0% 154,00
MILHO 79,62 0,7% 7,6% 80,00
TRIGO 80,21 0,3% 4,6% 80,00
BOI GORDO 289,34 0,0% 1,2% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/03 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 23/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 160,50 -2,7% -0,9%
SOJA Paranaguá 167,00 -1,8% 0,0%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% 7,7%

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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Palavras cruzadas

Fofoca, revelação de um segredo ou gente 
intrometida não estão descartados e podem 
azedar seu humor hoje. No amor tenha cui-
dado com rival que pode tentar queimar sua 
imagem e falar mal de você.

Será preciso ceder se quiser trabalhar em 
equipe. Também será difícil lidar com 
alguém mais velho, conservador ou que tem 
um cargo mais alto que o seu. Quem já tem 
par reveja algumas opiniões para ter paz.

Olhe mais ao redor e poderá descobrir algo 
que não esperava. Assuntos místicos podem 
atrair sua atenção hoje. No romance pode se 
encantar com alguém e descobrir mais tarde 
que a pessoa era comprometida.

Energias favoráveis para crescer na carreira 
ou tentar um novo emprego. Atenção redo-
brada: há risco de se precipitar e falar o que 
não deve. No amor sinal de felicidade mas 
deve evitar uma briga.

Parcerias e sociedades vão deslanchar. A 
relação com a família fica mais tensa: tente 
ceder. Aproveite para movimentar os conta-
tinhos e não esconda que quer um relacio-
namento sério.

Será mais fácil conseguir um dinheiro 
extra. Vai mergulhar no que precisa fazer 
e com isso conquistar o reconhecimento 
que merece , por causa disso, os assuntos 
amorosos podem ficar em segundo plano. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Pessoas nascidas hoje são espontâneas, diretas e preferem levar a vida da forma 
mais simples possível. Quando confrontadas com problemas, seja no trabalho ou 
na vida pessoal, fazem escolhas amplas, evitando confusão se possível. Raramente 
falam por falar e apreciam a tranquilidade.

Horóscopo nascido em 24 de março

Pode conseguir o reconhecimento que 
merece no trabalho, ainda mais se souber 
como explorar os seus pontos fortes. Cuide 
das coisas de maneira discreta. Não exagere 
nas críticas nem alimente expectativas.

Pode rolar uma premiação no trabalho espe-
cialmente se você mostrar que dá conta das 
responsabilidades. Atenção com perda ou 
prejuízo envolvendo dinheiro.  Controle o 
ciúme e a possessividade.

Bom momento para resolver assuntos 
familiares. Bater o pé pra que tudo seja 
do seu jeito não vai levar a nada. No amor, 
se ainda não esqueceu um ex, há chance 
de reatar agora.

Você começa o dia esbanjando simpa-
tia e carisma! Vai arrasar a concorrência 
se atua em trabalhos que exigem cria-
tividade. No amor, vai conquistar novos 
contatinhos. 

Pode se desentender com um amigo. A 
saúde precisa de mais atenção, especial-
mente se exagerar na alimentação. A paquera 
anda animada, embora possa ter alguns pro-
blemas pelo caminho, abra o olho.

Bom dia para fazer planos mais ambicio-
sos, pensar a longo prazo e convencer outras 
pessoas a se juntarem a você. No romance 
uma briga com o par não está descartada. 
Na paquera, aposte no bom humor.
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
21/03 - 14h41

CHEIA
28/3 - 15h50

Quarta 24/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 31
min 22

max 31
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 22

max 32
min 18

Curitiba
max 29
min 18

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 25/3/2021

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Sexta 26/3/2021

Solução
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NMUOF
ADULTERIO

LVITARDAR
IAIMOREA
OCOAMAS
PAINCAT

DESENCALHE
TENAFOI
RSADIAR

GORILABIO
ALUNOODES

EAPARTD
KITATMICO

RATIFICAR
OLHARANI

(?) Caval-
canti,
pintor

Prefixo de 
"multina-
cional"

Quem
não é da
cidade

56, em 
algarismos
romanos

Melhor
conceito
escolar

O bambu,
por seu
interior

Ferra-
menta do
jardineiro

Sílaba de
"homem"

A medicina
oposta

à homeo-
patia

Seguiu
em frente

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

(?)
Caymmi,
cantor e 

compositor
Cada

integrante
da sala
de aula

Correio
Aéreo 

Nacional
(sigla)

(?)-hotel,
tipo de

moradia

Mira; con-
templa

Confirmar
o que foi

dito

Estojo com
utensílios
diversos

Índígena
brasileiro
Regina

(?), atriz

Saudá-
vel; sã
Rutênio

(símbolo)

Civilização
andina
Educa;
instrui

Vitamina do
amendoim
(?) e qual:
idêntico

Demorar;
atrasar
Para o

(Gram.)

Vexame
(gíria)

Taís Ara-
újo, atriz

"Física",
em CPF
Princesa
indiana

"Vida" em
"biologia"

Ador-
mecer 

Poema
lírico (pl.)

Porém;
todavia
Neste 
lugar

Dentro, 
em inglês

Pancada 
com sapato

Falha;
engano

Classificação dos ver-
betes no dicionário

Embar-
cação-
tanque 

Infide-
lidade

conjugal

Consoante
de "anão"

Tenente
(abrev.)

O maior dos
macacos

Objetivo
de liqui-

dações no
comércio

2/in. 3/kit. 5/apart. 6/aimoré. 9/ratificar. 10/forasteiro.

Solução
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Que
ocorre à

tarde

(?)
marítima:

a praia

Aluísio
Azevedo:
escreveu 
"O Cortiço"

Grande 
conheci-
mento

Que é
dada a

prazeres
materiais

 Sufixo 
de "baro-

nesa"

Lanternas
de auto-
móveis

Alternativa
elétrica
ao fogão 

de cozinha

Conjun-
ção que
indica

condição

Erva do
cheiro-
verde
(Cul.)

Tipo de
cerveja
inglesa

Contar uma
história
Cidade

islâmica

Sílaba de
"claro"

Adorno de
pescoço

Fragmento
de vidro
Carta do
baralho

Mar, em
inglês

1.004, em
romanos

Atua
Tempesta-
de comum
nos polos

Ingrediente
da mariola
Roupa de 
folião (BA)

Cosmético 
para cílios
Fora de 

moda (gíria)

Leva ao
forno

À (?): sem
ocupação

Retratos

Esporte
sobre as
ondas

Espessa

Central Úni-
ca dos Tra-
balhadores

Bolsa de
mercado

Para 
(contração)

Samba, hip-hop,
rock e sertanejo 

Avistar;
enxergar
Escassa;
incomum

A vogal
do meio

Fechadura
de portões

Subsídio do governo 
para atrair investidores

Cromo
(símbolo)
Lucio (?)
Filho, ator

Ovário 
de peixes

Vento
brando

Formato
da roda
Corada
(a pele)

Sua capi-
tal é Rio
Branco
(sigla)

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

3/ale — sea. 4/meca. 6/trinco. 7/mundana — nevasca.
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PREVISÃO DO TEMPO

Ministro nega pedido de Bolsonaro
para barrar decretos de isolamento

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco Au-
rélio Mello rejeitou um pedido 
do presidente Jair Bolsonaro 
para derrubar os decretos dos 
governos do Distrito Federal, 
da Bahia e do Rio Grande do 
Sul que instituíram medidas 
de isolamento social para con-
ter a pandemia de covid-19.

Com isso, ficam mantidos os 
decretos que, entre outros pon-
tos, determinaram a limitação 
do funcionamento de atividades 
consideradas não essenciais e 
estabeleceram o toque de reco-
lher para diminuir a circulação de 
pessoas do fim da noite até a 
madrugada do dia seguinte.

A ação de Bolsonaro foi 
apresentada na última sexta-
-feira (19). Crítico das medi-
das de isolamento social, ele 
argumentou que as iniciativas 
tomadas pelos estados são 
inconstitucionais porque só 
poderiam ser adotadas com 
base em lei elaborada por le-

gislativos locais, e não por de-
cretos de governadores.

Em sua decisão, Marco Auré-
lio considerou que não cabe ao 
presidente acionar diretamente o 
STF. Bolsonaro assinou sozinho 
a ação, sem representante da 
Advocacia-Geral da União.

“O chefe do Executivo per-
sonifica a União, atribuindo-se 
ao Advogado-Geral a repre-
sentação judicial, a prática de 
atos em juízo. Considerado o 
erro grosseiro, não cabe o sa-
neamento processual”, escre-
veu o ministro.

Ele ressaltou que o governo 
federal, estados e municípios 
têm competência para adotar 
medidas para o enfrentamento 
da pandemia. “Há um condomí-
nio, integrado por União, esta-
dos, Distrito Federal e municí-
pios, voltado a cuidar da saúde 
e assistência pública”.

Na sequência, Marco Au-
rélio afirmou que, em meio a 
democracia, é imprópria uma 

visão totalitária.
“Ante os ares democráticos 

vivenciados, impróprio, a todos 
os títulos, é a visão totalitária. 
Ao presidente da República 
cabe a liderança maior, a coor-
denação de esforços visando o 
bem-estar dos brasileiros”, es-
creveu o ministro.

Kassio Marques vota contra 
a suspeição de Sergio Moro

O ministro Kassio Marques 
votou contra a suspeição do 
ex-juiz federal Sergio Moro. 
Com isso, formou-se maioria 
na Segunda Turma do STF 
para rejeitar o habeas corpus 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) que busca-
va declarar a parcialidade do 
ex-juiz no processo do triplex.

No voto, Kassio afirmou que 

DIVULGAÇÃO

MARCO Aurélio considerou que não cabe 
ao presidente acionar diretamente o STF. 
Bolsonaro assinou sozinho a ação, sem 
representante da AGU

a acusação já havia sido rejei-
tada em outras instâncias na 
Justiça e que no STF Moro não 
teve direito à defesa. Depois, 
condenou o uso das mensa-
gens roubadas por hackers de 
procuradores da Lava Jato.

“Estamos diante de diálogos 
obtidos por meios ilícitos, atra-
vés de interpretação clandesti-
na, sem autorização judicial e 

sem nenhuma validade jurídica. 
Ainda que as provas fossem con-
sideradas lícitas, não se pode 
assegurar que seu conteúdo 
corresponde fidedignamente aos 
diálogos. Não se combate crime 
cometendo crime. Não podemos 
errar, como se supõe que errou 
o ex-juiz Serio Moro, como se su-
põe que erraram os membros do 
MPF”, afirmou Kassio.
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Gaeco federal alerta
para risco de golpe
em venda de vacinas

O Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco) no âmbito 
do Ministério Público Federal 
(MPF) alerta para os gesto-
res públicos terem cautela 
com propostas de venda de 
vacinas contra a covid-19.

O Gaeco foi informado 
de que vários municípios do 
Paraná, por meio dos prefei-
tos e secretários de Saúde, 
estão sendo procurados por 
supostos representantes de 
laboratórios estrangeiros ofe-
recendo vacinas contra a co-
vid-19. Porém o vendedor não 
apresenta nenhuma compro-
vação, nem do vínculo com o 
laboratório estrangeiro, nem 
da eficácia da suposta va-
cina, além de pedir 20% do 
valor da compra adiantado, o 
que aponta um possível cri-
me de estelionato.

O grupo entende a urgên-
cia da aquisição de vacinas 
por conta do estado da pan-
demia no Brasil, mas alerta 
os prefeitos e secretários de 
Saúde para terem certeza de 
que os supostos vendedores 
são de fato representantes 

ANTT prorroga audiência pública
do novo modelo pedágio no Paraná

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
prorrogou até o dia 5 de abril 
o período de audiência públi-
ca sobre o novo modelo de 
concessão de concessão das 
rodovias federais do Paraná. 
Inicialmente, o prazo para 
registro das contribuições 
era a segunda-feira (22), 
mas o site da agência ficou 
fora do ar ao longo do dia, e 
o período foi prorrogado por 
duas semanas.

O Ministério da Infraes-
trutura prevê que mais de 
R$ 40 bilhões sejam inves-
tidos em novos contratos 
de concessão das estradas 
paranaenses. Os novos 
contratos devem valer por 
30 anos, prorrogáveis por 
outros 5 anos.

A promessa da propos-
ta inicial do novo modelo 
é de que as tarifas fiquem 
até 67% mais baratas 
para carros de passeio, e 

GAECO orienta que vacinas são adquiridas pelo PNI e que municípios e estados devem 
certificar-se de que o vendedor representa o laboratório
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de laboratórios conceitua-
dos, com apresentação de 
documentação comproba-
tória. Eventualmente, se 
algum agente político tomar 
iniciativa de fazer compra 
sem as cautelas necessá-
rias poderá ser posterior-
mente responsabilizado.

Por fim, o Gaeco reforça 
a orientação de que as vaci-
nas contra a covid-19 estão 
sendo adquiridas pelo Pro-
grama Nacional de Imuniza-

ção do Governo Federal e, 
ainda quando autorizada a 
compra direta pelos Estados 
e Municípios, estes devem 
certificar-se de que o vende-
dor efetivamente representa 
o laboratório estrangeiro, 
bem como que as vacinas 
possuem o respectivo re-
gistro ou autorização tem-
porária de uso emergencial 
concedidos pela Anvisa, 
conforme determina a Lei 
n. 14.125/2021. 

63% menores pra veículos 
comerciais.

A proposta é que o leilão 
seja feito por modelo híbri-
do. Neste formato, o edital 
define o valor máximo da 
tarifa de pedágio. Ganha a 

concessão a empresa que 
oferecer o maior desconto 
ao motorista dentro de um 
limite máximo e, caso haja 
empate, leva o leilão quem 
pagar mais ao governo, a 
chamada outorga

O Ministério da Infraestrutura prevê que mais de R$ 40 bilhões sejam investidos em novos 
contratos de concessão das estradas paranaenses
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Extra na Câmara
Apesar de um decreto 
de paralização em forma 
de lockdown ter sido 
baixado pelo prefeito 
municipal, a Câmara 
Municipal realizará nesta 
quinta-feira, 25, uma 
sessão extraordinária 
normalmente. Inclusive 
será discutido e votado 
um projeto enviado ao 
Poder Legislativo pelo 
prefeito Celso Pozzobom, 
pedindo autorização dos vereadores para que Umuarama 
possa fazer a realocação de servidor público municipal 
ou contratado, para a execução de serviço médico ou 
de enfermagem em outro órgão ou entidade, pública ou 
privada, que preste serviço público no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), necessário ao atendimento ou 
tratamento prioritário, médico ou hospitalar, a paciente 
suspeito de contaminação ou acometido pelo Novo 
Coronavírus. Segundo Diemerson Castilho, procurador 
jurídico Legislativo, os vereadores foram convocados e 
terão de participar da sessão, caso não justifiquem falta.  

Monitoramento
O Ministério da Saúde informou ontem (23) já monitorar 
a situação dos remédios do chamado ‘kit intubação‘. A 
resposta da pasta veio depois de reunião coordenada 
ontem pela Anvisa. Na reunião foi proposto que o 
Ministério da Saúde passe a coordenar um comitê com 
encontros periódicos sobre o assunto. “Ministério da 
Saúde monitora semanalmente a disponibilidade de 
medicamentos de intubação orotraqueal (IOT) no Brasil, 
enviando informações da indústria e de distribuidores 
para que estados e Distrito Federal possam realizar a 
compra dos medicamentos. A ação é feita em parceria 
com Conass/Conasems e Anvisa, que monitoram, 
respectivamente, o consumo médio mensal de estados 
e municípios e a produção e a venda dos fabricantes no 
país”, informou a pasta.

PPI por ministério
O Palácio do Planalto 
articula para que Eduardo 
Pazuello, que está 
deixando a Saúde, assuma 
o Programa de Parcerias 
e Investimentos (PPI), 
responsável por concessões 
e parcerias do governo. O 
PPI deve voltar ao Planalto, 
mas para a Secretaria 
Geral, que passou a ser 
comandada por Onyx 
Lorenzoni. Pazuello, está 
de saída do cargo, mas o 
presidente busca encaixá-
lo em outra área do 
governo. Bolsonaro já falou 
com Paulo Guedes, para 
encaminhar a mudança. 
Um movimento posterior 
seria a criação de um 
ministério para Pazuello 
manter o foro privilegiado. 
Com a mudança, a 
secretária especial do PPI, 
Martha Seillier, deve deixar 
o governo.

Portas fechadas
O presidente Jair 
Bolsonaro finalmente 
formalizou na manhã de 
ontem (terça-feira, 23) a 
nomeação do cardiologista 
Marcelo Queiroga para 
o Ministério da Saúde. 
A posse aconteceu em 
uma cerimônia a portas 
fechadas. “A ideia é que o 
próximo ministro já tenha 
autonomia para começar a 
trabalhar”, disse uma fonte 
próxima ao presidente. Para 
oficializar a posse, ainda é 
preciso que a nomeação 
dele seja publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), 
o que deve acontecer 
ainda nesta semana. A 
transição no Ministério da 
Saúde acontece em um 
momento em que a cúpula 
do Congresso Nacional 
havia voltado a ventilar 
a possibilidade de outros 
nomes para a pasta.

ALEX MIRANDA
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Associação Comercial
defende redução do
IPTU e do alvará

Os recentes decretos esta-
duais e municipais referentes à 
pandemia de coronavírus agra-
varam a situação de empresas 
e colaboradores, o que motivou 
a Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola (Aciu) a encami-
nhar ofício ao Poder Executivo 
Municipal, requerendo medi-
das capazes de atenuar as 
dificuldades operacionais de 
um número crescente de em-
preendimentos.

“A partir de um mapeamen-
to detectamos um elevado nú-
mero de empresas à beira da 

Dentista que atendia particulares
na Prefeitura é denunciado pelo MP

O Ministério Público do 
Paraná ajuizou ação civil pú-
blica por ato de improbidade 
administrativa contra um den-
tista do município de Nova 
Londrina (150 quilômetros 
de Umuarama) que atenderia 
pacientes particulares duran-
te o horário de expediente no 
serviço público. O odontólogo 
– investigado a partir da Ope-
ração Tártaro, iniciada em de-
zembro de 2020 – foi também 
denunciado criminalmente pe-
los mesmos fatos.

Na ação civil, é imputada ao 
dentista a prática de enriqueci-
mento ilícito, lesão ao erário e 
violação aos princípios que re-
gem a administração pública. A 
denúncia criminal é pela supos-

impossibilidade de arcar com 
despesas elementares, como 
saldar a folha de pagamento. 
As expressivas perdas já resul-
taram, infelizmente, em fecha-
mentos e perda de empregos”, 
explica o presidente da Asso-
ciação, Orlando Luiz Santos.

O documento salienta que o 
comércio, embora exerça cons-
tante vigilância em relação ao 
respeito aos protocolos vigen-
tes, é o segmento mais pena-
lizado pelas medidas restriti-
vas ao longo de mais de um 
ano de pandemia. 

Como forma de dirimir os 
efeitos da crise, propõe isen-
ção do pagamento do alvará 
de funcionamento para empre-
sas com até dez funcionários, 
e, acima deste percentual, 
50% de desconto, bem como 
desconto similar no IPTU das 
empresas e para colaborado-
res com titularidade de imóvel, 
para pagamento em três parce-
las (a partir de junho).

O ofício foi protocolado no 
início da tarde desta terça-
-feira (23), e solicita expedi-
ção de parecer emergencial.

ta prática de inserção de dados 
falsos em sistema de informa-
ções e peculato-desvio.

Conforme apurou o MPPR, o 
odontólogo deveria cumprir car-
ga horária de 40 horas sema-
nais numa UBS, mas, segundo 
informações extraídas especial-
mente das suas agendas, extra-
tos do ponto eletrônico e relató-
rio de monitoramento elaborado 
por equipe reservada da Polícia 
Militar que investigou o caso, 
teriam sido realizados, ao longo 
de 2020, mais de 800 atendi-
mentos particulares durante o 
expediente de trabalho no ser-
viço público. O profissional teria 
inclusive recebido pagamentos 
de horas extras e sobreavisos 
nesse período.

Na ação civil pública, a Pro-
motoria requer que seja deter-
minada a indisponibilidade de 
bens do investigado no valor de 
R$ 247.442,91, para a reparação 
dos prejuízos causados ao erário 
municipal em caso de condena-
ção. Além disso, pede a aplicação 
das sanções da Lei de Impro-
bidade, como perda da função 
pública, suspensão dos direitos 
políticos e pagamento de multa.

A situação motivou ainda a 
celebração de acordo de não 
persecução civil com o secretá-
rio Municipal de Saúde de Nova 
Londrina, cujos termos preve-
em o pagamento de R$ 22,4 
mil. O acordo aguarda homolo-
gação pelo Conselho Superior 
do Ministério Público.

MAPEAMENTO aponta elevado número de empresas com dificuldades para arcar com despesas elementares, fechamentos e desemprego

ASSESSORIA

LAS
A Frísia Cooperativa Agroindustrial 
e a Sementes Batavo vão 
inaugurar nesta quarta-feira o 
maior Laboratório de Análise 
de Sementes (LAS) do Paraná. 
Localizado em Ponta Grossa, o LAS 
conta com uma área de 600 m² 
e será oficialmente apresentado 
durante a Noite de Campo da Frísia.     

Estado-piloto
Por meio de um curso para 
vereadoras de todo o Estado, 
a DPE-PR e a Procuradoria da 
Mulher da Alep incentivarão 
a adesão de parlamentares 
para o papel de procuradoras, 
mostrando a importância do 
cargo no combate à violência 
contra a mulher. Com o apoio 
do Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, a iniciativa 
poderá ter alcance nacional.  

Sputnik V
Deputados estaduais, 
federais e prefeitos do Paraná 
participaram de uma reunião 
com o secretário executivo do 
Consórcio Nordeste, Carlos 
Gabas, com o objetivo de 
articular com o Consórcio 
Paraná Saúde a compra de 
doses da vacina Sputnik V para 
o Estado, diretamente pelo 
Fundo de Investimento Direto da 
Rússia. “Precisamos avançar nas 
tratativas, pois corremos contra 
o tempo”, destacou o deputado 
estadual Professor Lemos.

Desemprego
A proporção de desempregados 
poderá alcançar seu maior 
nível em 2021, com taxa de 
desocupação média de 14,6%, 
projeta a CNI (Confederação 
Nacional da Indústria). Em 
Informe Conjuntural, a 
entidade considerou que, no 
cenário básico da economia, 
a recuperação da atividade 
começará em maio. Os efeitos 
da retomada no mercado de 
trabalho, no entanto, devem ser 

BRDE e Banco Europeu
O BRDE (Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul) e o BEI (Banco 
Europeu de Investimento) 
anunciaram a disponibilização 
de financiamento dirigido 
especificamente a pequenas 
e médias empresas (PMEs) 
nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul afetadas pela pandemia da covid-19. A liberação inicial será 
destinada para capital de giro, um montante de 15 milhões de euros 
- próximo de R$ 100 milhões pela cotação do dia.

 ASSESSORIA

defasados e se iniciar somente 
no início do segundo semestre.

Cobrança
O PDT entrou com uma ação no 
STF para determinar ao governo 
federal que promova medidas a 
fim de garantir o abastecimento 
de insumos necessários ao 
combate à covid-19 em todo o 
País. A ação aponta a existência 
de problemas no estoque 
de oxigênio, analgésicos, 
bloqueadores musculares e 
outros medicamentos utilizados 
na intubação de pacientes em 
várias cidades. Segundo o partido, 
é responsabilidade do poder 
público garantir ao cidadão o 
direito fundamental à vida.

Repasse
O FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) 
deve divulgar, até o fim de 
março, o cronograma de 
repasses dos recursos da União 
para o Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação), que, em 2021, deve 
totalizar R$ 179 bilhões. 

Em processo                                                                                                                                           
O Conselho de Ética da Câmara 
decidiu, por 11 votos a 2, 
prosseguir com o processo contra 
o deputado Daniel Silveira (PSL-
RJ). Ele responde por quebra de 
decoro parlamentar em razão 
de vídeo com discurso de ódio, 
ataques aos ministros do STF e 
apologia ao AI-5.  

Incentivo fiscal
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
propôs a empresários donos 
de hospitais e de planos de 
saúde incentivo fiscal para que 
destinem e operem leitos para o 
SUS. A ideia é abater o Imposto 
de Renda proporcionalmente 
aos leitos cedidos para combate 
à covid-19.  
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama re-
gistrou ontem (terça-feira, 
23) através de seu boletim 
epidemiológico diário, o sur-
gimento de 80 novos casos 
de covid-19 na cidade. Tal 
registro elevou para 8.699 
o número de pessoas com 
diagnóstico positivo desde o 
início da pandemia, em mar-
ço do ano passado.

De acordo com a Prefei-
tura, os novos casos são de 
43 homens, 33 mulheres e 
quatro crianças.

Deste total de casos, 5.591 
pessoas estão recuperadas da 
doença, 2.961 seguem em iso-
lamento domiciliar e 51 perma-
necem internadas – 20 delas 
ocupando leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs 
Covid) e 31 ocupando leitos 
de enfermarias.

Há ainda 1.766 pessoas 
com suspeita de infecção pelo 
coronavírus e 11.694 casos 
foram descartados, dentre as 
22.159 notificações de sín-
dromes gripais acumuladas 
desde março do ano passado.

Todos os 33 leitos de UTI 
Covid de Umuarama estão 
ocupados, bem como 56 
dos 64 leitos de enfermaria 

Entre os 80 novos
casos de coronavirus,
estão quatro crianças

Internados
O boletim registra que 2.777 pacientes com diagnóstico confir-

mado de covid-19 estão internados. São 2.205 em leitos SUS (893 
em UTI e 1.312 em enfermaria) e 572 em leitos da rede particular 

(287 em UTI e 285 em leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 2.734 pacientes internados, 886 em leitos UTI e 1.848 

em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão 
em leitos das redes pública e particular e são considerados casos 

suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes
A Secretaria estadual da Saúde informou a morte de mais 311 

pacientes. São 144 mulheres e 167 homens, com idades que variam 
de 17 a 106 anos. Um óbito ocorreu em 21 de março de 2020, oito 
em janeiro, oito em fevereiro e os demais de 1º a 23 de março de 
2021. Entre os pacientes que foram a óbito em todo o Estado, seis 
são de Umuarama, dois de Terra Roxa, um de Cruzeiro do Oeste e 

outro de São Jorge do Patrocínio.
Fora do Paraná, o monitoramento contabiliza 5.252 casos de 

pessoas que não moram no Estado. Destas, 115 foram a óbito.

em alas Covid dos hospitais 
Cemil e Uopeccan.

NO ESTADO
A Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou mais 7.297 
novos casos e 311 mortes 
em decorrência da infecção 
causada pelo novo coronaví-
rus. Os dados acumulados 
do monitoramento da co-
vid-19 mostram que o Para-
ná soma 801.905 diagnós-
ticos e 15.166 óbitos em 
decorrência da doença des-
de o início da pandemia.

Os casos divulgados ontem 
(23) são de março (6.949), 
fevereiro (193) e janeiro (12) 
de 2021 e dos seguintes me-
ses de 2020: abril (1), junho 
(47), julho (11), agosto (10), 
setembro (7), outubro (2), no-
vembro (37) e dezembro (28).

VACINA
A Secretaria da Saúde 

possui agora um vacinôme-
tro atualizado instantanea-
mente, assim que municí-
pios inserem o número de 
doses aplicadas no sistema.

Na manhã de ontem (terça-feira, 23) duas pessoas ficaram feridas após um acidente em frente à chácara da Diocese 
de Umuarama, na saída para Xambrê, na rodovia PR-489. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hos-
pital Norospar. Testemunhas disseram que o atendimento levou cerca de 45 minutos. Uma jovem de 18 anos que 
estava em uma Biz colidiu na traseira de um caminhão. Na sequência um motociclista de 39 colidiu contra um carro. 
Os dois pilotos ficaram feridos. O atendimento das vítimas foi feito pelo Samu. A moça teve uma fratura na perna e 
escoriações no rosto. O homem sofreu escoriações no corpo. Apesar dos ferimentos ambos estavam conscientes.

OBEMDITO

São como nuvem 
Os partidos do Centrão 
(Progressistas, PSD, PL, 
Republicanos, Solidariedade, 
Pros, PTB e outros), até o 
fechamento da Coluna, eram 
aliados ao presidente Jair 
Bolsonaro. 

Só o futuro dirá
O perfil conciliador e 
estrategista de Michel Temer, 
como decano do Congresso e 
ex-presidente da Câmara, pode 
contribuir para uma futura 
coalizão em torno de seu nome.

Dose dupla
Temer foi absolvido pelo juiz 
Marcus Bastos, da 12ª Vara 
Federal, o mesmo que já o 
absolvera no suposto tráfico 
de influência no episódio 
da frase “Tem que manter 
isso aí”, gravado por Joesley 
Batista, sobre suposta propina 
a Eduardo Cunha. 

Memorial
O MDB começou a se 
movimentar em torno do 
chefão. Tomou posse o novo 
presidente da Fundação Ulisses 
Guimarães, o deputado Alceu 
Moreira. Ele quer um museu 
sobre o mandato de dois anos 
do ex-presidente.

Bicadas no ninho
O grupo político do deputado 
federal e ex-presidenciável 
Aécio Neves (MG) cercou o do 
governador João Dória Jr (SP) 
dentro do PSDB. O que se diz no 
ninho é que, se Dória quiser ser 
candidato a presidente, terá de 
sair do partido.

Brasileiríssimas 
O Tribunal Superior Eleitoral 
acaba de comprar mais 32 mil 
urnas para serem utilizadas na 
eleição presidencial. Contrato 
de R$ 137,9 milhões com a 
Positivo Tecnologia S.A.

Temer na fila
O ex-presidente da República Michel Temer está disposto a 
entrar na disputa pelo Palácio do Planalto ano que vem se 

conclamado pelo partido e aliados. Nos últimos dois dias, ele 
recebeu telefonemas de líderes dos partidos do chamado 

Centrão - legendas que ganharam essa denominação durante 
seu início de governo em 2016 pela coalizão que se formou para 
governabilidade pós-Dilma Rousseff. Embora negue a pretensão, 

Temer está aliviado com a absolvição na Justiça Federal do 
Distrito Federal no caso Rodrimar, acusado pela Procuradoria-
Geral da República de receber suposta propina num decreto 
para estender a operação da empresa no Porto de Santos.

Glória a Deusss
Roberto Jefferson, dono do 
partido, está expulsando do 
PTB qualquer um, das hostes 
à cúpula, que abre o verbo 
contra o presidente e amigo 
Bolsonaro. A nova vítima é 
o Cabo Daciolo, sensação 
eleitoral de 2018. Daciolo se 
meteu a dizer que foi falsa a 
facada em Bolsonaro em Juiz de 
Fora, na campanha eleitoral. 

Aliás...
... o folhetim político 
vai ser quente com os 
próximos capítulos da briga 
judicial entre Jefferson e o 
governador Eduardo Leite, do 
Rio Grande do Sul. 

Lupa na ferida
Algo acontece na Fundação 
Renova, criada para dar 
assistência e intermediar 
indenizações a prejudicados 
no crime do rompimento 
da barragem da Samarco 
em Mariana (MG). A ponto 
de a AGU conseguir na 
Justiça o “remodelamento 
e aprimoramento da gestão 
organizacional da fundação”. 

“Travas internas”
A liminar na Justiça reconhece 
necessidade de reavaliar “travas 
internas” na entidade, que 
levam a “atraso e ineficiência 
do sistema de reparação”.

Surubão na escuna
Um folder virtual surreal 
nestes tempos de pandemia 
circula nas redes sociais. O 
convite para “sexo livre” em 
alto mar numa escuna, numa 
praia na Bahia. Entramos 
em contato com o telefone 
anunciado. No primeiro 
momento, o organizador 
confirmou. Quando a repórter 
anunciou que desejava fazer 
uma matéria e questionar 
medidas sanitárias, o 
interlocutor se calou. 
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Municípios da Amerios seguirão as
normas do lockdown de Umuarama

Uma reunião pela manhã 
com quase todos os prefei-
tos dos 32 municípios que 
integram a Associação dos 
Municípios de Entre Rios 
(Amerios), terminou com a 
decisão de que haverá um 
lockdown regional. Todos 
os administradores pode-
rão baixar decretos que 
determinem o fechamento 
das atividades não essen-
ciais em suas cidades du-
rante quatro dias, a partir 
de amanhã (quinta-feira, 
24) até domingo, 27.

A intenção é diminuir o 
fluxo de pessoas entre as 
cidades e distritos neste pe-
ríodo, diminuindo também a 
circulação do vírus causador 
da covid-19. Assim, também 
baixar o número de pessoas 
acometidas pela doença que 
procuram os hospitais em 
Umuarama, lotando leitos de 
Unidades de Terapia Intensi-
vas (UTIs) e de enfermarias 
destinados ao tratamento de 
pacientes com o coronavírus.

PESCA E FESTA
Um dos problemas en-

frentados pelos prefeitos e 
que consequentemente po-
derá causar empecilho aos 
resultados esperados, acon-
tece por causa de sua locali-
zação geográfica.

Os municípios da Ame-
rios, como diz o próprio nome 
da associação, fica numa re-
gião de balneários. Os portos 
Figueira e Camargo, são os lo-
cais mais procurados por mo-
radores da região para pas-
sarem temporadas de férias, 
feriados prolongados e até 
na busca de um local para se 
divertir durante períodos de 
lockdown, como já aconteceu 
em outras ocasiões.

Foi descoberto por Mar-
cos Alex, prefeito de Icara-
íma, e também presidente 
da Associação, que proprie-
tários de barcos estão pa-
gando para pessoas cuida-
rem de suas embarcações 
que já foram retiradas da 
marina. “Já sabendo que 
teremos um lockdown e 
que a marina irá ficar fe-
chada, alguns proprietários 
de embarcações retiraram 
seus barcos e os deixaram 
na água, esperando a para-
lização”, comentou.

Marcos Alex reforçou que 
irá oficializar a Polícia Am-
biental e a Polícia Militar, 

O que fecha
Está previsto o fechamento total 
do comércio, das indústrias e 
prestação de serviços, bem como 
a suspensão das atividades da 
construção civil. Apenas atividades 
extremamente essenciais poderão 
funcionar, como farmácias e super-
mercados, com restrições.
De acordo com a Prefeitura de 
Umuarama os mercados deve-
rão atender apenas por delivery 
(entrega de mercadorias adqui-
ridas por site, telefone ou outro 
sistema não presencial) e com 
horários reduzidos. Está também 
proibida a comercialização de 
bebidas alcoólicas.
As medidas têm o apoio do Minis-
tério Público do Paraná, autori-
dades eclesiásticas, Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu), 12ª Regional de 
Saúde e secretarias municipais e de 
Estado da Saúde, além da socieda-
de médica e dos hospitais.
“A ocupação de leitos Covid em 
Umuarama hoje é de 30, 33% de 
pessoas da cidade, enquanto isso 
70% são de moradores de fora, 
por isso achamos por bem, na 
maioria, que fosse dada a orien-
tação pela Amerios para seguir 
as orientações do decreto de 
Umuarama”, encerrou Alex.

para que reforce a fiscaliza-
ção e ainda que disponibi-
lizem efetivo para acompa-
nhar equipes das Diretorias 
e Secretarias que envolvem 
a Vigilância Sanitária dos 
municípios desta região na 
intensificação das averigua-
ções de denúncias de festas 
clandestinas e de aglomera-
ções de pessoas durante o 
período de paralização. “A 
intenção é manter as pesso-
as em casa, conscientes do 
problema que estamos en-
frentando. Não adianta ape-
nas Umuarama decretar as 
restrições e a região perma-
necer com tudo aberto. Ca-
sos de covid-19 em qualquer 
município da Amerios, é leva-
do para tratamento nos hos-
pitais de Umuarama. Temos 
que ter consciência. São 
apenas 4 dias. Já é suficien-
te para baixarmos o fluxo de 
pessoas doentes. O comér-
cio terá uma semana depois 
para repor seus caixas com 
as vendas que antecedem a 
Páscoa”, relata Alex.

Celso Pozzobom expli-
cou que a estratégia não é 
acabar com a circulação do 
vírus na região, mas restrin-
gir a circulação dele e das 
pessoas que possam estar 
transmitindo a doença. E 
um segundo lockdown, pós 
feriado de Páscoa já está 
nos planos. “Vamos fechar 
agora por quatro dias, pois 

PREFEITOS se uniram para discutir como devem agir em cada um de seus municípios para diminuir os casos da covid na região

FOTOS: ALEX MIRANDA

sabemos que não vamos 
conseguir segurar as aglome-
rações no feriado de Páscoa 
e depois dele esperamos um 
aumento nos casos, depois 
poderemos decretar outro lo-
ckdown em tempo para que 
possamos adquirir vacinas 

necessárias para imunizar 
uma maior parte da popula-
ção. Assim esperamos gerar 
uma queda nos números da 
doença, mas precisamos, 
acima de tudo, da conscien-
tização das pessoas”, lem-
bra o prefeito de Umuarama, 

baseado em análises feitas 
por técnicos da 12ª Regional 
de Saúde.

O presidente da Associa-
ção encaminhou ofício para 
todos os prefeitos declaran-
do quais serão as normas 
que devem ser seguidas.

PRESIDENTE da Amerios lembra que cada município tem sua peculiaridade por 
isso haverá algumas exceções
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Decreto restringe atividades e
reforça enfrentamento à covid-19

Um novo decreto traz me-
didas mais rígidas para o en-
frentamento ao Coronavírus 
em Umuarama, diante do 
aumento de mortes e casos 
positivos que levaram ao es-
gotamento da capacidade 
de atendimentos na saúde 
pública e privada local. Com 
o apoio de cidades que com-
põem a Amerios, o Decreto 
86/2021 passa a vigorar às 
0h de quinta-feira (25) até as 
23h59 do domingo (28).

A maioria dos serviços 
e atividades econômicas fi-
cam proibidas, assim como 
a prestação dos serviços pú-
blicos não essenciais. Fica 
proibida a comercialização 
de bebidas alcoólicas, en-
quanto mercados e restau-
rantes poderão funcionar em 
sistema de delivery, entre 
outras medidas.

“É um ato cobrado pelos 
médicos e autoridades da 
saúde e referendado pelo COE 
Municipal, MP, 12ª Regional 
da Saúde, Aciu, Associação 
Médica, autoridade eclesiás-
tica e por diversas entidades 
e instituições que atuam na 
linha de frente de combate à 
pandemia”, justificou o pre-
feito Celso Pozzobom. “Preci-
samos reduzir a circulação de 
pessoas e nos prepararmos 
para o final de semana se-
guinte, com feriado e Páscoa. 
Reforçamos o apelo para que 
nestes dias a população fique 
em casa e evite aglomera-
ções”, emendou.

Durante quatro dias, o 
decreto suspende atividades 
presenciais religiosas e as 
aulas presenciais nas esco-
las públicas e privadas de 
qualquer grau – pode funcio-
nar somente a transmissão 
de aulas a distância. Estão 
proibidas atividades de lazer 
e esporte nas ruas e logra-
douros públicos, bosques, 

Órgãos públicos
Fica suspenso o funcionamento dos órgãos da administração 

pública municipal, exceto na prestação de serviços essenciais, como 
saúde, segurança, fornecimento e tratamento de água e energia, 
saneamento básico, coleta de lixo, telecomunicações, assistência 

social, segurança alimentar e cemitério. Ficam suspensos os prazos 
para a apresentação de requerimentos, impugnações, recursos e 

defesas em procedimentos administrativos municipais.
O transporte de passageiros está autorizado, desde que os 

veículos trafeguem com os vidros abertos, ar-condicionado devida-
mente limpo e higienizados.

O “toque de recolher”, entre 20h e 5h do dia seguinte continua.

Recomendações
À população em geral, o decreto recomenda não realizar via-

gens (apenas se estritamente necessárias), aumentar os cuidados 
com a higiene pessoal, limpeza de superfícies, telefones, botões de 
elevador, computadores, mesas, cozinhas e banheiros; evitar a cir-

culação em locais públicos, o uso do transporte público e aglomera-
ções; uso de máscara e da etiqueta respiratória (proteger o nariz e a 
boca ao tossir ou espirrar). A administração intensifica a fiscalização 
referente ao combate à Covid-19 em cooperação com as autorida-
des estaduais e federais, valendo-se da força policial se necessário. 
O decreto terá validade da 0h do dia 25 de março até 23h59 do dia 
28. Depois, voltam a vigorar as normas do decreto 70/2021, com as 
seguintes alterações: permanece proibida a comercialização de be-
bida alcoólica e fica autorizado ao comércio e prestação de serviço 

funcionar das 8h às 18h, inclusive nos finais de semana.

praças, quadras, piscinas, 
ginásios e outros locais co-
letivos, reuniões, festas e 
churrascos que gerem aglo-
meração, feiras, venda e 
consumo de bebidas alcoó-
licas em locais públicos ou 
de uso coletivo.

Estão liberadas ape-
nas a produção, distribui-
ção e comercialização de 
medicamentos e produtos 
odonto-médico-hospitala-
res; atendimento médico, 
hospitalar, odontológico, de 
fisioterapia, veterinário e 
outros tratamentos de saú-
de de urgência. A comercia-
lização de alimentos para 
uso animal, funcionamento 
de mercados, mercearias, 
casas de carne, peixarias 
e comércios de assados 

pode ocorrer somente em 
delivery, não podendo fun-
cionar no dia 28/03, e res-
taurantes, pizzarias e pa-
darias ambulantes poderão 
apenas fazer entregas.

Hotéis e similares poderão 
hospedar pessoas que traba-
lhem ou prestem suporte às 
atividades permitidas pelo de-
creto, sem utilização dos refei-
tórios e espaços de descanso 
e lazer. Podem funcionar servi-
ços funerários, serviços bancá-
rios em atendimento eletrônico 
e terminais de autoatendimen-
to; distribuição e venda de 
gás, água e combustível com 
recebimento externo (fora da 
conveniência); indústrias cuja 
paralisação acarrete danos à 
sua estrutura ou equipamen-
tos, bem como implique no pe-

recimento de insumos.
Ainda segurança privada, 

serviços de chaveiro e re-
paros em veículos de trans-
porte ou em aparelhos que 
sirvam à subsistência das 
pessoas ou dos animais, 
desde que o atendimento 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

FISCALIZAÇÃO será reforçada durante lockdown, principalmente em busca de festas clandestinas e denúncias de desobediências às normas

se dê individualizadamente, 
no local da ocorrência do 
defeito; estabelecimentos e 
cooperativas que recebam 
grãos; e a produção e distri-
buição de gêneros alimentí-
cios que não seja ao consu-
midor final.
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Acolhimento institucional para
crianças tem nova administração

O prefeito Celso Pozzobom 
e a secretária municipal de 
Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, repassa-
ram um veículo e assinaram 
termos de colaboração com 
o Centro Infantil Menino Deus 
no último dia 19. A entidade 
assumiu em 1º de março 
deste ano a administração do 
acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes, que 
abriga temporariamente crian-
ças e adolescentes até 18 
anos incompletos que estão 
sob a tutela do Estado.

Durante mais de 50 anos 
a Associação das Senhoras 
de Rotarianos, mais conhe-
cida como Abrigo Tia Lili, 
ofereceu acolhimento ins-
titucional para crianças e 
adolescentes. O trabalho foi 
encerrado em 28 de feve-
reiro. As senhoras de rotaria-
nos atuarão agora em outros 
segmentos, inclusive dando 
apoio à rede de entidades 
socioassistenciais.

Nos anos 90, o Centro 
Infantil Menino Deus execu-
tou o serviço de acolhimento 
institucional e agora vem 
com uma nova diretoria para 
fazer com que esse serviço 
de alta complexidade consiga 
ter o mesmo prestígio que o 
Abrigo Tia Lili. Toda a parte 
legal foi formalizada e os 
repasses estão garantidos 
para o custeio nas esferas 
federal, estadual e municipal. 
Os termos preveem repasses 
no valor de R$ 3 mil em recur-
sos federais, R$ 3 mil do 
governo estadual e R$ 77 mil 
de recurso do município, tota-
lizando R$ 83 mil mensais.

Luto oficial pelos 15 mil mortos por covid no Paraná
 O governador Ratinho 

Jr decretou ontem (23) luto 
oficial de três dias em todo 
o território estadual em res-
peito aos 15 mil paranaen-
ses mortos pela covid-19. 
O novo boletim da Secreta-
ria da Saúde apontou um 
total de 15.166 mor tes 
em decorrência da doença 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020.

“Presto a minha solida-
riedade a todas as famí-
lias que perderam entes 

A diretora da Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, lembrou 
que o Centro Infantil Menino 
Deus hoje é presidido por 
Fábio Campanhã de Souza 
e tem mais de 15 anos de 
serviços prestados à comu-
nidade. “Estaremos todos 
apoiando esse trabalho. O 
desafio é grande, mas a 
equipe terá todo o apoio da 
administração municipal atra-
vés da Secretaria de Assis-
tência Social”, disse.

O prefeito Celso Pozzobom 

parabenizou a nova equipe pela 
coragem e dedicação ao cuidado 
com as crianças. “O município 
não tem servidores suficientes 

e amigos queridos em con-
sequência do coronavírus. 
Meus sentimentos a cada 
pessoa vítima desta tragé-
dia pela qual estamos pas-
sando”, afirmou Ratinho Jr.

O governador destacou que 
o Estado está enfrentando o 
pior momento e que o Governo 
não mede esforços para aten-
der os paranaenses com dig-
nidade, com oferta de leitos 
e medidas restritivas para 
diminuir o contágio. “Estamos 
passando pelo período mais 

grave da pandemia no Estado, 
com as novas variantes, e por 
isso é hora de nos resguardar. 
Precisamos agir coletivamente 
para impedir que o coronavírus 
continue circulando”, pontuou.

Ratinho Jr ainda agradeceu 
os profissionais de saúde e 
todos aqueles que trabalham 
imensamente para conter os 
efeitos da pandemia. “Quero 
manifestar o imenso respeito 
que o Paraná tem com os 
seus profissionais de saúde 
e todos aqueles que estão 

enfrentando essa doença na 
linha de frente. Vocês são a 
nossa força”, arrematou.

O secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto, lembrou 
que pelo menos uma centena 
de municípios do Paraná nem 
sequer tem 15 mil habitantes 
e que o número exige refle-
xão. “Estamos trabalhando 
de todas as maneiras pos-
síveis para que os casos e 
óbitos desacelerem. As saí-
das são a vacina e a colabo-
ração de toda a população. 

Estamos passando por um 
período gravíssimo e esta-
mos de luto por todas as 
vidas perdidas para esta 
doença terrível”, reforçou.

A estimativa da Univer-
sidade Johns Hopkins é 
que, até esta terça-feira, 
2.726.513 pessoas morre-
ram de Covid-19 em todo o 
mundo. São mais de 123 
milhões de pessoas infec-
tadas. No Brasil, 295.425 
pessoas perderam a vida 
para a doença.

Aumento dos recursos
De 2017 para cá, o repasse para as entidades aumentou de R$ 2,3 milhões para mais 

de R$ 4 milhões por ano. “Temos cerca de 25 entidades parceiras que prestam serviço 
nos mais variados segmentos, que acabam ajudando o município, fazendo com que a 

nossa população seja atendida nas áreas de educação, saúde, assistência social e emprego 
e renda, descreveu Pozzobom. O Centro Infantil Menino Deus atende hoje cerca de 20 
crianças e adolescentes de até 18 anos. Os termos assinados para repasses financeiros 

têm duração de quatro meses e após esse período a entidade participará de um chama-
mento público para dar continuidade à prestação do serviço. Além do aporte financeiro à 
entidade, o município cedeu (através de Termo de Permissão de Uso de Bem Público) um 
veículo Renault Kwid 0 Km para ajudar a entidade nos serviços ofertados aos acolhidos.
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TODA a parte legal foi formalizada e os repasses estão garantidos para o custeio nas esferas federal, estadual e municipal

para atender a toda a demanda 
na área social, por isso é de 
extrema importância o trabalho 
desenvolvido por voluntários, 

as parcerias, a dedicação de 
quem realmente se importa 
com o semelhante, com os 
mais vulneráveis”, elogiou.



RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

9Quarta-feira, 24 de março de 2021  LOCAL

NOTÍCIAS DA

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

O mercado de trabalho para 
profissionais de Direito exige qualificação 
permanente. Atenta às demandas a 
Universidade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama, está com 
inscrições abertas para a pós-graduação 
em Direito Administrativo e Municipal 
- com tópicos especiais em Licitações, 
Compliance e Eleitoral.

 
O curso tem por objetivo a capacitação 

plena na área de Direito Administrativo 
e Municipal, contribuindo para uma 
atuação tecnicamente adequada e 
eficiente, fundada em valores éticos 
e em conformidade com a legislação 
vigente aplicável.

Um dos atrativos é o corpo docente, 
composto por mestres e doutores, os 
quais possuem ampla experiência prática 
na área de Direito Público. Muitos deles 
juízes, procuradores e advogados. O 
regime de aulas é quinzenal, com carga 
horária de 375h/aula.

O curso é destinado a advogados, 
procuradores, membros do Ministério 
Público e da Magistratura, professores, 
consultores, servidores públicos, 
auditores fiscais, prefeitos, secretários 
municipais, vereadores, consultores, etc. 

As inscrições estão abertas pelo site 
[ https://pos.unipar.br/especializacao/
direito-administrativo-e-municipal-
com-topicos-especiais-em-licitacoes-
compliance-e-eleitoral2020/umuarama 
] até o dia 31 de março.  A previsão de 
início das aulas é para o mês de abril. 

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 regime de aulas será quinzenal, com carga horária de 
375 h/aula.

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Direito Administrativo e Municipal

Homem condenado por 
homicídio em 2005 em 
Umuarama é preso no PR

Condenado a 13 anos e 
6 meses de reclusão pela 
morte de um jovem de 19 
anos em 2025 em Umua-
rama, José Augusto Reghini 
foi localizado e preso em 
Santo Antonio da Platina, no 
início deste mês. Ele deverá 
ser recambiado para a Peni-
tenciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco).

A informação sobre a pri-
são foi dada a reportagem 
por Oilis José Magalhães, 

pai de Adriano Junior Maga-
lhães, vítima do crime. O fato 
ocorreu em março de 2005 
quando Reghini teria perse-
guido, depois atropelado e 
matou Adriano Magalhães, 
que à época tinha 19 anos de 
idade. O acidente aconteceu 
no cruzamento das avenidas 
Paraná e Apucarana, centro 
de Umuarama. Reghini con-
duzia um veículo VW Saveiro 
e Adriano pilotava uma moto 
Honda Twister.

As investigações apontaram 
quem uma discussão anterior 
teria levado à perseguição e 
ao atropelamento. O acusado 
chegou a ser preso pela Polícia 
Rodoviária Federal em conjunto 
com o Núcleo de Inteligência 
da Polícia Civil, mas um pedido 
de habeas corpus levou à sua 
liberação. Como o processo foi 
finalizado, o mandado de pri-
são foi expedido com a pena 
é de 13 anos e 6 meses, por 
homicídio qualificado.

Pipoco no traseiro
Por volta das 21h30 de 
segunda-feira, 22, A. de C., 
36, foi vítima de disparo de 
arma de fogo. A PM de Altônia 
recebeu uma ligação do Samu 
informando que na Rua Manoel 
Ribas, estaria uma pessoa 
necessitando de cuidados 
médicos, pois havia sido vítima 
de disparo de arma de fogo, 
a equipe foi até o endereço e 
constatou que o homem, que 
já possui diversos antecedentes 
criminais por furto, foi alvejado 
com um disparo de espingarda 
de calibre 12 milímetros nas 
nádegas. Um dos projéteis 
atingiu o joelho e transfixou. 
O homem ferido, que usava 
tornozeleira eletrônica, foi 
conduzido para atendimento 
médico em Umuarama. Os 
autores do crime teriam se 
aproximado da vítima ocupando 
um Ford Fusion de cor preta. 
O passageiro desembarcou e 
efetuou o disparo. Em seguida, a 
dupla fugiu e não foi identificada. 
A investigação será feita pela 
Polícia Civil.

 Deu trabalho
Depois de ameaçar 
atear fogo na casa da ex 
companheira, um homem 
de 29 anos, foi detido. 
Antes disso, ele tentou 
agredir a mulher, mas levou 
um soco no rosto. A vítima 
chamou a PM que deteve o 
acusado. O fato aconteceu 
por volta das 21h30 de 
segunda-feira (22) e 
posteriormente o detido foi 
transferido para a Cadeia 
Pública de Umuarama, onde 
foi colocado à disposição da 
Justiça. Durante a manhã 
de ontem (23) ele começou 
a passar mal e teve que ser 
escoltado por uma equipe 
da PM de Umuarama para 
atendimento médico. Para 
tanto ele foi levado por 
uma ambulância com uma 
equipe de socorristas do 
Samu. Além da acusação 
de violência doméstica, 
o homem detido já 
respondeu por portar e usar 
entorpecentes.

BPFRON apreende fuzil
e carregadores em ônibus

Na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 23), policiais milita-
res do BPFron – Batalhão de 
Polícia de Fronteira – reali-
zavam patrulhamento na 
cidade de Guaíra (114 qui-
lômetros de Umuarama), 
durante Operação Hórus, 
quando abordaram um ôni-
bus de transpor te intermu-
nicipal de passageiros.

Durante revista no interior 
do bagageiro, foi encontrada 
uma mochila contendo um 
fuzil de calibre 556 milíme-
tros e dois carregadores.

Um passageiro de 42 
anos foi identificado como 
sendo proprietário da baga-
gem. Ele informou que leva-
ria a arma e carregadores 

até a rodoviária de Casca-
vel onde entregaria para um 
desconhecido. Com o passa-
geiro ainda foi apreendido a 
quantia de R$1.155.

O homem foi detido e 
encaminhado, junto com o 
material bélico apreendido 
à Delegacia de Polícia de 
Guaíra. 

FUZIL e dinheiro seriam levados para Cascavel, mas foram apreendidos saindo de Guaíra

DIVULGAÇÃO

Uma mulher de 20 
anos e uma garota de 
17, foram encami-
nhadas para a sede 
da 7ª Subdivisão 
Policial (7ª SDP) de 
Umuarama acusadas 
de tráfico de drogas, 
ontem (terça-feira, 
23). A ocorrência 
foi registrada pelo 
25º Batalhão de 
Polícia Militar.
As acusadas foram 
flagradas na rua 
Nossa Senhora da 
Glória, no Dom 
Pedro II. Durante 
patrulhamento os 
policiais reconheceram 

a adolescente, que já possui passagens anteriores no meio policial. Ao perceberem a aproximação da viatura elas 
tentaram disfarçar. Uma policial fez a revista e encontrou dinheiro com elas. As abordadas não souberam explicar a 
procedência. Perto de onde estavam os policiais encontraram uma sacola onde estavam 19 porções de cocaína.
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PARQUE METROPOLITANO 1 - PRÓXIMO AO SHOPPING 
PALLADIUM
QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 
240m². Localizado no Metropolitano 1. Dimensões: 
10,00x24,00

VALOR: R$ 87.120,00

QUADRA 7, LOTE 8. Terreno residencial com 
245,00m². Ótima localização e topografia, a duas 
quadras da Rodovia e Hospital Veterinário, segunda 
quadra. Dimensões: 10,00x24,50

VALOR: R$ 93.500,00

QUADRA 1, LOTE 11. Terreno comercial com 
600m². Localizado no Metropolitano 1. Dimensões: 
20,00x30,00

VALOR: R$ 462.000,00

JARDIM TRIANON 
QUADRA 2, LOTES 1 E 2. Terreno comercial com 
1.209,70m². Unificação dos lotes 1 com 609,70m² 
e lote 02 com 600m². Defronte para trevo da saída 
de Maria Helena (lado esquerdo).24,13 mts de 
frente.

VALOR: R$ 980.000,00

PARQUE DA GÁVEA 
QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 
267,50m². Localizado no Parque da Gávea. Próximo 
Móveis Stilo e Av. Portugal, com vias de acesso 
facilitadas. Excelente Topografia. Dimensões 
10,70X25,00

VALOR: R$ 290.000,00

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR
Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado 

na Av. Palmas, Bairro da Luz - prox. ao INSS. 

Excelente Topografia.

VALOR: R$ 55.900,00

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR
Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente 

topografia. Localizado próximo a supermercado, 

igreja, escola e farmácia. Dimensões 15x30.

VALOR: R$ 39.000,00

TERRENO COMERCIAL PARQUE INTERLAGOS
Q8, L3. Terreno com 653,76m². Localizado na rua 

Nivaldo Turcato, de frente com a nova Rodoviária. 

Excelente topografia. Dimensões: 13,62X48,00

VALOR: R$ 817.200,00

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². 

Localizado no Jardim Belo Horizonte. Topografia 

impecável. Pronto para construção. Dimensões: 

10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 

133,00m². Localizado no Jardim Belo Horizonte. 

Topografia impecável. Pronto para construção. 

Dimensões: 6,66X20,00

VALOR: R$ 39.000,00

ONIX 1.0
MT

  
EQUINOX 
LT

EQUINOX
LT

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

20/21   BRANCO   COMPLETO           R$ 62.900,00
                       

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

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

ONIX PLUS
1.0T PREMIER

Coritiba vence o Maringá com
gol de Waguininho em Arapongas

Na segunda rodada pelo 
Paranaense, porém que valeu 
como estreia para o Coritiba, 
a equipe da capital visitou 
na cidade de Arapongas o 
Maringá e venceu por 1 a 0, 
gol do atacante Waguininho. 
A posse de bola, em via de 
regra, esteve na maioria do 
tempo com a equipe Alviverde 
na tentativa de ser o elemento 
de imposição técnica diante do 

adversário que sabia sair bem 
nas jogadas de contra-ataque 
rápido. Assim, mesmo com 
o domínio territorial do Coxa 
Branca, o goleiro Caio che-
gou a trabalhar muito bem na 
defesa em chute cara a cara 
de Igor Paixão.

Enquanto nos primeiros 
minutos do tempo complemen-
tar o time do interior avançou 
suas linhas de marcação e 

chegou a colocar o sistema 
de jogo do Coxa Branca em 
xeque, aos poucos o Alviverde 
foi escapando da pressão.

Na base do trabalho indi-
vidual pelos lados do campo, 
o Coritiba furou o bloqueio 
defensivo do Maringá com 
Igor Paixão se livrando de 
dois oponentes com facili-
dade. Em seguida, cruzou 
para Waguininho que mos-
trou oportunismo na pequena 
área e, mesmo desajeitado, 
mandou pro fundo das redes.

DIVULGAÇÃO

CONFRONTO aconteceu no Estádio dos Pássaros. Depois de marcar para o Coritiba, 
Waguininho foi expulso
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Palavras cruzadas

Fofoca, revelação de um segredo ou gente 
intrometida não estão descartados e podem 
azedar seu humor hoje. No amor tenha cui-
dado com rival que pode tentar queimar sua 
imagem e falar mal de você.

Será preciso ceder se quiser trabalhar em 
equipe. Também será difícil lidar com 
alguém mais velho, conservador ou que tem 
um cargo mais alto que o seu. Quem já tem 
par reveja algumas opiniões para ter paz.

Olhe mais ao redor e poderá descobrir algo 
que não esperava. Assuntos místicos podem 
atrair sua atenção hoje. No romance pode se 
encantar com alguém e descobrir mais tarde 
que a pessoa era comprometida.

Energias favoráveis para crescer na carreira 
ou tentar um novo emprego. Atenção redo-
brada: há risco de se precipitar e falar o que 
não deve. No amor sinal de felicidade mas 
deve evitar uma briga.

Parcerias e sociedades vão deslanchar. A 
relação com a família fica mais tensa: tente 
ceder. Aproveite para movimentar os conta-
tinhos e não esconda que quer um relacio-
namento sério.

Será mais fácil conseguir um dinheiro 
extra. Vai mergulhar no que precisa fazer 
e com isso conquistar o reconhecimento 
que merece , por causa disso, os assuntos 
amorosos podem ficar em segundo plano. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Pessoas nascidas hoje são espontâneas, diretas e preferem levar a vida da forma 
mais simples possível. Quando confrontadas com problemas, seja no trabalho ou 
na vida pessoal, fazem escolhas amplas, evitando confusão se possível. Raramente 
falam por falar e apreciam a tranquilidade.

Horóscopo nascido em 24 de março

Pode conseguir o reconhecimento que 
merece no trabalho, ainda mais se souber 
como explorar os seus pontos fortes. Cuide 
das coisas de maneira discreta. Não exagere 
nas críticas nem alimente expectativas.

Pode rolar uma premiação no trabalho espe-
cialmente se você mostrar que dá conta das 
responsabilidades. Atenção com perda ou 
prejuízo envolvendo dinheiro.  Controle o 
ciúme e a possessividade.

Bom momento para resolver assuntos 
familiares. Bater o pé pra que tudo seja 
do seu jeito não vai levar a nada. No amor, 
se ainda não esqueceu um ex, há chance 
de reatar agora.

Você começa o dia esbanjando simpa-
tia e carisma! Vai arrasar a concorrência 
se atua em trabalhos que exigem cria-
tividade. No amor, vai conquistar novos 
contatinhos. 

Pode se desentender com um amigo. A 
saúde precisa de mais atenção, especial-
mente se exagerar na alimentação. A paquera 
anda animada, embora possa ter alguns pro-
blemas pelo caminho, abra o olho.

Bom dia para fazer planos mais ambicio-
sos, pensar a longo prazo e convencer outras 
pessoas a se juntarem a você. No romance 
uma briga com o par não está descartada. 
Na paquera, aposte no bom humor.

Solução

BANCO 16

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

NMUOF
ADULTERIO

LVITARDAR
IAIMOREA
OCOAMAS
PAINCAT

DESENCALHE
TENAFOI
RSADIAR

GORILABIO
ALUNOODES

EAPARTD
KITATMICO

RATIFICAR
OLHARANI

(?) Caval-
canti,
pintor

Prefixo de 
"multina-
cional"

Quem
não é da
cidade

56, em 
algarismos
romanos

Melhor
conceito
escolar

O bambu,
por seu
interior

Ferra-
menta do
jardineiro

Sílaba de
"homem"

A medicina
oposta

à homeo-
patia

Seguiu
em frente

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

(?)
Caymmi,
cantor e 

compositor
Cada

integrante
da sala
de aula

Correio
Aéreo 

Nacional
(sigla)

(?)-hotel,
tipo de

moradia

Mira; con-
templa

Confirmar
o que foi

dito

Estojo com
utensílios
diversos

Índígena
brasileiro
Regina

(?), atriz

Saudá-
vel; sã
Rutênio

(símbolo)

Civilização
andina
Educa;
instrui

Vitamina do
amendoim
(?) e qual:
idêntico

Demorar;
atrasar
Para o

(Gram.)

Vexame
(gíria)

Taís Ara-
újo, atriz

"Física",
em CPF
Princesa
indiana

"Vida" em
"biologia"

Ador-
mecer 

Poema
lírico (pl.)

Porém;
todavia
Neste 
lugar

Dentro, 
em inglês

Pancada 
com sapato

Falha;
engano

Classificação dos ver-
betes no dicionário

Embar-
cação-
tanque 

Infide-
lidade

conjugal

Consoante
de "anão"

Tenente
(abrev.)

O maior dos
macacos

Objetivo
de liqui-

dações no
comércio

2/in. 3/kit. 5/apart. 6/aimoré. 9/ratificar. 10/forasteiro.

Solução
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G V I
V E S P E R T I N O

N A R R A R C R
M E C A R I M E L

R O B A N A N A
C O L A R C U T

S A B E D O R I A
M A G E O V A

M U N D A N A O
S E A S U R F E

M I V F A R O I S
C A C O A S S A
A S T T A C

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

Que
ocorre à

tarde

(?)
marítima:

a praia

Aluísio
Azevedo:
escreveu 
"O Cortiço"

Grande 
conheci-
mento

Que é
dada a

prazeres
materiais

 Sufixo 
de "baro-

nesa"

Lanternas
de auto-
móveis

Alternativa
elétrica
ao fogão 

de cozinha

Conjun-
ção que
indica

condição

Erva do
cheiro-
verde
(Cul.)

Tipo de
cerveja
inglesa

Contar uma
história
Cidade

islâmica

Sílaba de
"claro"

Adorno de
pescoço

Fragmento
de vidro
Carta do
baralho

Mar, em
inglês

1.004, em
romanos

Atua
Tempesta-
de comum
nos polos

Ingrediente
da mariola
Roupa de 
folião (BA)

Cosmético 
para cílios
Fora de 

moda (gíria)

Leva ao
forno

À (?): sem
ocupação

Retratos

Esporte
sobre as
ondas

Espessa

Central Úni-
ca dos Tra-
balhadores

Bolsa de
mercado

Para 
(contração)

Samba, hip-hop,
rock e sertanejo 

Avistar;
enxergar
Escassa;
incomum

A vogal
do meio

Fechadura
de portões

Subsídio do governo 
para atrair investidores

Cromo
(símbolo)
Lucio (?)
Filho, ator

Ovário 
de peixes

Vento
brando

Formato
da roda
Corada
(a pele)

Sua capi-
tal é Rio
Branco
(sigla)

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

3/ale — sea. 4/meca. 6/trinco. 7/mundana — nevasca.

Gengibre, o óleo essencial 
queridinho do sistema digestivo

Entre os mais de 400 óleos essen-
ciais comercializados no Brasil, o gen-
gibre é um dos mais aromáticos e que 
mais agradam pelo seu aroma e bene-
fícios tanto terapêuticos quanto fisio-
lógicos. Ele é conhecido como o óleo 
essencial do sistema digestivo e um dos 
mais utilizados na aromaterapia.

OS BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS: 
é anti-inflamatório, por isso, muito 

utilizado para uso em dores muscula-
res e articulares, melhora a circulação 
deficiente nos pés e mãos e fortalece o 
sistema imunológico. Ajuda nos proble-
mas digestivos, aliviando sintomas de 
enjoo, náuseas, vômitos, cólicas, espas-
mos, gases e má digestão.

OS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS: 
ajuda na falta de energia, traz disposição e 
vitalidade, é muito estimulante, trabalha 

autoconfiança, resgata seu poder pessoal.
OUTROS BENEFÍCIOS: o gengibre 

também é um óleo afrodisíaco, ajudando 
a aquecer os relacionamentos afetivos e 
contribuindo para casos de impotência e 
perda de libido. A raiz de gengibre fresco 
é muito usada como tempero e ainda é 
considerado termogênico, ajudando a 
acelerar o metabolismo.

Fonte: Personare

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

Zélia Casoni
PE

R
D
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O

Não é fácil ter paciência diante 
dos que a têm em excesso.

(Carlos Drummond de Andrade) 

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Mauro Acacio Garcia, Jo-
ares dos Reis, Juliana Romero Cardoso Bastos, Leandro Bueno Palma, Renato Baleroni e Rodrigo Izidoro 
Furlan. Da coluna: felicidades. 

CONECTA
Hoje, às 20h, no You Tube tem  o 
evento on line  Conecta Delas -, 
e na edição desta quarta (24) o 
tema será “Tendências: O Futuro 

dos Negócios”  com   Joana D’Arc. 
E a programação de quinta-feira 
(25) destaca às 18h no IGTV a 

dupla Thais Ribeiro e Dani Mendes 
com o tema “ Transição de Carreira 
e Propósito Pessoal: por que você 
quer empreender?’’ ``. Temas va-
riados e atuais estão na lista das 

palestras que são imperdíveis.  

TURISMO
 O Sebrae Nacional apresentou 
o programa Brasil Mais, par-
ceiro da Fecomércio PR pelo 
Sebrae PR. Este é mais um 

programa focado na retomada 
do, com o objetivo de aumen-
tar em, pelo menos, 5% o fa-

turamento de 3,5 mil empresas 
de comércio, serviços e turis-
mo do Paraná.  Serão mais de 
30 horas de capacitação, com 
temáticas como tendências, 
gestão/métricas, marketing, 

finanças, tutorias, experiência 
do cliente, vendas e fideli-
zação e inserção digital. O 

objetivo é analisar tendências, 
identificar oportunidades e 
conhecer os pontos críticos 
para retomada do turismo 

nos estados são as principais 
linhas de atuação. As reuniões 
devem ocorrer todos os meses, 
de forma online, com partici-
pação de técnicos do Sistema 

Fecomércio Sesc Senac PR, 
além de outros atores do trade 

turístico do estado.

ZOOM
HILARIANI MARQUES ganha o zoom 
da coluna para registar sua beleza e 
estlio -, ela que é modelo,  digital 
influencer, em Umuarama, e também 
2ª  Princesa na Expo Umuarama 2020

FOCO
Hoje é dia de recordar a elegância de 
Val Pugas e Carina Previato, na posse 
da Aciu (em 2016)  nos domínios do 

Hotel Caiuá.

THIAGO CASONI

IGOR CORREA
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