
Menino de três anos morre e
padrasto é preso por estupro

DELEGADO OUVIU A MÃE DA CRIANÇA ANTES DE PRENDER O ACUSADO

A polícia de Cianorte prendeu um homem de 30 anos acusado de ter estuprado o enteado, de apenas 3 anos de idade. A criança morreu enquanto 
era atendida na Unidade de Pronto-Atendimento, após ter sido levada ao local pelo próprio acusado. Médicos encontraram indícios de violência 
sexual e chamaram a polícia. Na casa da família foram encontrados elementos que incriminam o padrasto. l 7
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Ministro não
descarta auxílio
de R$ 600, mas

pede privatizações
l 3

Juiz nega 
pedido da Aciu
pela “quebra”
do lockdown

l 4

Sessão Extra

Realocação de
profissionais da

Saúde é aprovada
na Câmara

l 5

ASSESSORIA

Paciente de 40
anos morre por
covid e surgem
72 novos casos

l 6

Fiscais do lockdown
Cumprindo decretos municipais que estabelecem 
estratégias para o enfrentamento à pandemia de 

coronavírus, ações de fiscalização foram realizadas 
ontem no comércio de Umuarama. Equipes da Vigilância 
Sanitária da Secretaria de Saúde, com apoio da Guarda 
Municipal e da Polícia Militar, vistoriaram vários pontos 

da cidade depois que receberam mais de 100 denúncias. 
l 8
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Umuarama

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

Índice em % 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 +1,67% 23,20 
Vale ON -0,76% 92,44 
ItauUnibanco PN +1,77% 27,65 
Bradesco PN +2,23% 26,62 
Viavarejo ON +5,24% 12,04 
Pão de Açúcar ON +5,25% 29,66

IBOVESPA: +1,50% 113.749 pontos

Iene 109,14
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 91,78

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,6700 5,6710 +1,2%

PTAX  (BC) +2,3% 5,6579 5,6585 +2,3%

PARALELO +0,5% 5,4000 5,9000 +0,7%

TURISMO +0,5% 5,4000 5,8800 +0,7%

EURO +1,8% 6,6616 6,6640 -0,7%

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 25/03

Iene R$ 0,0519
Libra est. R$ 7,77
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.139,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/03 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 1.414,25 -18,50 -0,8%
FARELO mai/21 404,60 3,60 -5,3%
MILHO mai/21 546,50 -6,75 -1,9%
TRIGO mai/21 612,50 -12,25 -10,6%

SOJA 157,82 1,1% 2,2% 157,00
MILHO 80,86 1,4% 8,8% 81,00
TRIGO 80,94 0,8% 5,6% 81,00
BOI GORDO 291,03 0,3% 2,4% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/03 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 25/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -1,2% 0,6%
SOJA Paranaguá 170,00 -0,6% 1,2%
MILHO Cascavel 85,00 2,4% 9,0%

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

Um segredo antigo pode vir à tona, mas 
não se preocupe você tem estrutura para 
lidar com o que descobrir. Prepare-se 
para lidar com um ex que pode reapare-
cer quando menos espera.

Apego aos bens materiais e a ambição 
também estará presente. Excelentes ener-
gias para você investir em conhecimento, 
ampliando seus horizontes. A dois, controle 
a possessividade para evitar briga.

Agir com jogo de cintura e adaptar os 
sonhos à realidade é o melhor caminho 
para encontrar a felicidade. Mudanças e 
transformações profundas podem marcar 
o dia, mas serão positivas.

Pegue leve com qualquer tipo de exagero, 
porque um comportamento irresponsável vai 
se refletir diretamente na sua saúde. No amor 
o charme será a melhor maneira de flertar 
por aí nas redes sociais. 

Assuntos misteriosos ou ligados a religião 
podem despertar seu interesse e provocar 
reflexão. No amor, alguém misterioso e 
atraente pode cruzar seu caminho.

Há chance de fechar um bom negócio, 
melhorar seu lucro ou encontrar uma 
nova fonte de renda. Uma paquera com 
um ex-amor pode naufragar logo no início. 
O ciúme também pode trazer problemas 
para a vida a dois. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos hoje são reservados ou indiferentes. Sua espontaneidade imprevisí-
vel pode às vezes desviá-los da rota principal, mais logo mais tarde reassumem 
seus deveres.  Precisa ter cuidado para não se tornar excessivamente moralista 
e julgador. Não leve tudo tão a sério, relaxe e divirta-se. Não intimide os outros.

Horóscopo nascido em 26 de março

Aproveite para compartilhar alguns sonhos 
e projetos com amigos. A sintonia ficará 
mais afiada no romance para quem já tem 
um par. Se está só a paquera vai render.

O diálogo e a troca de informações serão 
suas melhores armas, especialmente se 
trabalha com tecnologia ou comunicação. 
Programa romântico anima a vida a dois. A 
solidão não vai ter vez hoje!

Você conta com a sorte e pode se dar bem 
em um sorteio nas redes sociais. Procure 
descansar quando sentir necessidade. Vale 
a pena dedicar um pouco mais de atenção 
ao romance.

Quanto mais você se esforçar maior será a 
chance de ver a sua competência reconhe-
cida. Pode ser que a conquista dependa ape-
nas da sua iniciativa.

Precisa quitar as contas? Vai ter que fazer 
a sua parte, porque o dinheiro não vai cair 
do céu. No amor, um lance proibido ou 
uma pessoa comprometida está surgindo 
no seu caminho. 

Invista nos momentos de carinho e acon-
chego com o par para espantar a inse-
gurança. As críticas e cobranças podem 
trazer problemas para a relação, portanto, 
tente pegar mais leve. 

Loterias
concurso: 2355Megasena

01 02 03 04 05 08 09 11 
12 13 14 16 17 23 24

Lotofácil concurso:2190
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Dupla sena
1º sorteio
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Quina
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TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 02 04 06 07 01 06

Super Sete concurso: 071C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2163

02 17 20 23 28 34 45 46 49 50
52 57 62 72 81 86 94 95 99 00

Lotomania

11.936
92.758
96.920
59.751
64.908

05 22 27 31 54 71 74
AVAI/SC

09 34 42 54 64

JANEIRO

07 08 14 21 23 26 30

concurso: 5524

07 30 31 41 50 56

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
21/03 - 14h41

CHEIA
28/3 - 15h50

Sexta 26/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 31
min 23

max 31
min 21

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 35
min 23

max 32
min 20

Curitiba
max 29
min 19

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Sábado 27/3/2021

Nublado
Domingo 28/3/2021

Solução
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NVVP
UNIFICADO

AMORIMCIR
EACEITEI

DRAMADOTE
ONRADAN

PASTACHET
DESONESTA

DENTREIÇAR
CARAALA
IACOESO
MALTANU

SACEPOCAS
CIENTIFICA

SANROMOAR

Resultam 
de divisões
não exatas

(Mat.)

Acordo
feito entre
cúmplices 

Regime
alimentar

Ajudar 
(um jovem)
a escolher 
a profissão 

Tornado
um só

Paulo
Henrique

(?),
jornalista

O mapa
feito por

astrólogos

Tentar;
atrever-se

Clube da
Cruz de

(?): o Vas-
co (fut.)

Saúda 
com a
mão

Serviço de
Atendimento
ao Consumi-
dor (sigla)

Oficial
(abrev.)

Ficção (?),
gênero
literário

Consoante
de "até"

Copo para
vinho (pl.)

Alçar;
erguer 
Vogais 

de "calo"
Deus mu-
çulmano

Vegetação
do pasto

Som da
vaia

Mau cheiro
(bras.)

Remo, em
inglês

Pouco quen-
tes (fem.)

De +
entre

A roupa
de grife

Creme;
pomada

Trapaceira;
falsa

Gênero
teatral

Opõe-se
a "off"

Períodos;
fases

Nando Reis,
cantor

Ligado;
unido

Moradia
(fig.)

Bens
da noiva

Inflamação
cutânea

Concordei
com

Capta ondas
de rádio

Enxer-
garam 

Laço da
gravata

Material
de cestos
Namorar

(gíria) 

(?)
Stulbach,

ator

Sílaba de
"circo"

Reza 

(?) Gueva-
ra, revolu-
cionário

3/aca — oar. 4/vime. 5/pasta. 9/unificado.

Solução
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M O E L A P R I
O R D I N A L M
R A R O D A P E
R I M S E N T E

R A M O S P T R
G A L A N T E I O
I E L O C A S

C A R T A S A A
N E O P A P E L
A S M A M I M
S U N J L I V

C A M A D E G A T O
L O C A T A R I O

Efeito da
inalação
de ar frio

e seco

Uma das 
alternati-
vas para
a calvície

Locali-
zação do
pico Dedo
de Deus

O som
emitido

em
risadas

Filtro
natural do

sangue

Planta-
ção de

roseiras

Conso-
antes de
"pato"

Hiato
de "miar"

Domingo
de (?),
festa

católica

Atitude do 
conquis-

tador
Moradas
indígenas

Faixa de
Rádio

popular

Ato de
voar

Brincadei-
ra infantil

com 
barbante

Adriana
Calca-
nhotto,
cantora

Aquele
que aluga
um imóvel

A 1a letra 
Enviei;
expedi
(carta) 

54, em
romanos

Gálio
(símbolo)

Pronome
oblíquo

(?) ski, veí-
culo náutico

Material de
embrulhos
Caminha; 
dá passos

Acomode 
na cadeira
Fazer (?):
entreter

Barra da
parede

Tecido de
agasalhos

Doença
alérgica

Estômago
das aves
Classe de
números

Amigo do 
Barney (TV)

Estado
nortista

(?) Salva-
dor, país

Texto
breve

A letra
da mão

Plástico de
garrafas

Apelido 
de Priscila

Partidário

Receio 
do lojista
Prejuízos
morais

Ato punido
pelo Códi-
go Penal

Atmosfera

Significa 
"novo", em
"neologia"

Compõem
o baralho

3/jet. 5/falir. 6/resumo. 7/moletom. 9/locatário. 10/serra do mar.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sexta

35 23

Sexta

29 19 30 18

SábadoSábado

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nublado Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

22
h

33h

Crescente
21/3 - 11h41

Minguante
4/04 - 07h04

Nova
11/04- 23h32

Cheia
28/3 -15h50

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Fomento à inovação em ciência
e tecnologia aprovadas na Alep

Duas propostas que tratam do 
fomento à inovação nas áreas de 
ciência e tecnologia em todo o es-
tado foram aprovadas pelos deputa-
dos na sessão plenária remota na 
Alep. Os projetos de lei 662/2020, 
que propõe a nova Lei Estadual de 
Inovação; e 634/2020, permitindo 
que Universidades estaduais e 
Hospitais Universitários públicos 
formalizem acordos para pesqui-
sa e extensão, são assinados 
pelo Poder Executivo. Ambos os 
textos avançaram em primeiro 
turno de votação e devem voltar 
à pauta de votações na próxima 
semana para serem apreciados 
em segunda discussão.  

NOVA LEI
O projeto de lei 662 regula as 

atividades de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com fundamento nas re-
centes alterações introduzidas no 
ordenamento jurídico brasileiro para 
o segmento. O texto estabelece me-
didas de incentivo à inovação e à 
pesquisa no ambiente produtivo, e 
de fomento às políticas públicas de 
desenvolvimento econômico com o 
objetivo de promover a capacitação 
e a autonomia tecnológica.  

O objetivo, diz o Executivo, é 
priorizar ações em regiões do es-
tado com menor IDH.  Com isso, 
entre as medidas apontadas no 
projeto está a promoção da liber-
dade econômica em ambiente de 
competição e redução de pobre-
za, das desigualdades regionais 
e melhoria do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH).

“É preciso reduzir barreiras en-
tre o público e o privado em prol do 
desenvolvimento científico e eco-
nômico no Paraná, propondo me-

PROJETOS assinados pelo Executivo tratam também da celebração de convênios entre 
universidades e hospitais públicos com fundações de apoio

DÁLIE FELBERG

Justificativa
O Executivo explica que a proposta adequa essas relações diante da 

atualização legislativa ocorrida no âmbito federal. “A legislação federal 
tem ampliado as hipóteses de ações conjuntas entre as IEES e ICTs e suas 
Fundações. Todavia, na ausência de uma legislação estadual vem ocasio-
nando menos acesso aos recursos disponíveis. Portanto, a intenção desse 
projeto de lei é contribuir para que essas instituições possam atuar mais 
decisivamente e com maior assertividade na realização do propósito de 

transformar o Paraná no estado mais moderno e inovador do país”, argu-
menta o Governo do Estado na justificativa do texto.

didas de apoio às microempresas, 
startups e criadores individuais e, 
ainda, incentivando a ciência e a 
tecnologia e seus ambientes. Bus-
ca-se ainda equiparar o estado, no 
quesito competitividade, a outros 
estados que já implementaram o 
Marco Legal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação Federal”, explica o Go-
verno na justificativa da proposta.  

UNIVERSIDADES
Já o projeto de lei 634 norma-

tiza as relações entre as Institui-
ções de Ensino Superior (IEES), 
Hospitais Universitários (HUs) e 
Institutos de Ciência e Tecnologia 
(ICTS) públicos e suas Fundações 
de apoio. De acordo com a pro-

posta do Governo do Estado, es-
sas instituições poderão celebrar 
contratos, acordos de parceria e 
convênios, termos de cooperação 
ou ajustes individualizados, dis-
pensando processo licitatório, por 
prazo indeterminado com as fun-
dações de apoio.  

Essas parcerias, determina 
a matéria, terão como finalidade 
apoiar projetos de ensino, pesqui-
sa, extensão, gestão de hospitais 
e de saúde pública, desenvolvi-
mento institucional, científico e 
tecnológico, e estímulo à inova-
ção, inclusive para a gestão admi-
nistrativa, financeira e de pessoal 
necessária para a execução des-
ses projetos.  
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Ministro não descarta
auxílio de R$ 600 e
pede privatizações

Diante de questionamen-
tos de senadores a senado-
res da Comissão Temporária 
Covid-19 (CTCOVID19) sobre 
a possibilidade de aumentar 
o valor do auxílio emergen-
cial para R$ 600, patamar 
que chegou a ser pago no 
ano passado, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
disse ontem (25) que não 
descarta um benefício mais 
alto, mas que isso depende-
ria de contrapartidas como a 
venda de empresas públicas 
que dão prejuízo.

“O estado está finan-
ceiramente quebrado, mas 
cheio de ativos. Vimos que 
é possível aumentar o valor, 
mas tem que ser em bases 
sustentáveis. Se aumentar o 
valor sem por outro lado ter 
as fontes de recursos cor-
retas, traz a superinflação 
ou a inflação de dois dígi-
tos como era antigamente. 
O resultado final é desem-
prego em massa e o impos-
to mais cruel sobre os mais 
pobres que é a inflação”, 
disse o ministro.

A fala de Guedes veio em 
reposta a questionamen-
tos de Wellington Fagundes 
(PL-MT), Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) e Zenaide 
Maia (Pros-RN). Styvenson 
registrou que governadores 
de 16 estados divulgaram 
carta para pressionar o Con-

Vender as estatais não 
lucrativas pode ser uma fon-
te de recursos para garan-
tir uma renda mínima aos 
trabalhadores informais e à 
população carente, segundo 
Paulo Guedes.

A proposta surgiu após o 
ministro anunciar que o au-
xílio emergencial deve ser 
pago em quatro parcelas de 
R$ 250 a partir de abril, num 
total de R$ 44 bilhões. Sty-
venson e Zenaide questiona-
ram por que não poderiam 
ser mantidos os R$ 600 
concedidos anteriormente e 
qual o plano de geração de 
empregos e alavancagem de 
economia do governo para o 

Paulo Guedes sugere a criação do Fundo Brasil

gresso a aumentar o valor do 
auxílio emergencial para R$ 
600. Os atuais valores gi-
ram em torno de R$ 150 a 
R$ 375. Segundo o grupo, 
o momento atual da pan-
demia exige segurança de 
renda à população associa-
da às medidas de distancia-
mento social.

No início da reunião, 
Paulo Guedes afirmou que 
o benefício garantiu a pro-
teção dos 68 milhões de 
brasileiros mais frágeis. 
Ele manifestou apoio às 
medidas de distanciamento 
social e afirmou que sem-
pre usou máscara. Também 
defendeu a vacinação como 

caminho para a retomada 
da economia. A posição 
de Guedes foi manifestada 
após Wellington perguntar 
sobre sua avaliação a res-
peito de uma carta de mais 
de 500 economistas, em-
presários e banqueiros em 
defesa de medidas de iso-
lamento e vacinação. “Es-
tamos todos de acordo em 
acelerar as vacinas. Sobre 
distanciamento social: estou 
há um ano sem ir ao Rio de 
Janeiro, que é a minha casa. 
Entendo que os invisíveis se 
não trabalharem não con-
seguem o pão de cada dia, 
daí a necessidade do auxílio 
emergencial”, afirmou.

futuro, já que até agora hou-
ve “apenas arrocho e perda 
de poder de compra”.

O ministro, então, sugeriu 
a criação do “Fundo Brasil”, 
abastecido com recursos 
do “patrimônio brasileiro”, 
oriundo da venda de esta-
tais que dão prejuízo e até 
mesmo da distribuição de 
participações das empre-
sas lucrativas, para distribuir 
renda de forma direta aos 
informais, os chamados “in-
visíveis” pelo ministro, e aos 
mais pobres, como foi feito 
com o auxílio emergencial.

“Vamos pegar o patrimô-
nio que o Estado brasileiro 
tem e vamos entregar uma 

parte para os mais pobres 
e outra parte para reduzir 
a dívida. Vamos aliviar as 
gerações futuras, de um 
lado, garantindo justamen-
te que nós liquidemos uma 
parte dessa dívida, e, por 
outro lado, vamos ajudar 
os pobres contemporâneos 
nossos. Vamos pegar esse 
patrimônio e, em vez de ele 
ficar participando de mara-
cutaia, de aparelhamento 
político, de caixa dois, de 
corrupção, vamos pegar 
esse patrimônio e vamos 
dar para os mais pobres. 
Fundo Brasil: vamos pagar 
dividendos sociais para os 
mais frágeis”, encerrou.

GUEDES diz que o Estado está financeiramente quebrado, mas cheio de ativos e há possi-
bilidade de aumentar o valor do auxílio emergencial

DIVULGAÇÃO

Pedágio
O projeto de lei que dá acesso livre à ambulâncias e 

viaturas policiais nas praças de pedágio de todo o estado, 
foi aprovado na Assembleia Legislativa e agora segue 
para sanção, ou veto, do Executivo. A proposta prevê 

que veículos oficiais, já isentos da taxa de pedágio, 
poderão passar nas cancelas sem a necessidade de 

enfrentar fila para apresentar documentação que permite 
a isenção. O texto a aponta que ambulâncias, veículos 

oficiais, caracterizados ou não, das polícias Militar, Civil e 
Científica, e do Depen, terão, como medida de segurança, 

o direito de passar automaticamente pelas praças de 
pedágio utilizando o sistema automático de passagem 

feito por meios de chips ou tags eletrônicas.

Sinesp
Também passou em 
redação final o projeto 
de lei dos deputados 
Delegado Fernando 
Martins e Emerson Bacil, 
ambos do PSL, permitindo 
que estacionamentos 
particulares de todo o 
estado do Paraná tenham 
acesso ao Sistema 
Nacional de Informações 
de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça 
(Sinesp Cidadão). De 
acordo com o texto, a 
empresa poderá, por meio 
do Sinesp Cidadão, contatar 
imediatamente a Polícia 
Militar e efetuar a denúncia 
sobre veículos roubados ou 
furtados. A matéria segue 
agora para sanção, ou veto, 
do Poder Executivo.  

MP prorrogada

O presidente da Mesa do Congresso Nacional, senador 
Rodrigo Pacheco, prorrogou por 60 dias medida provisória 
que abre crédito extraordinário de R$ 29 bilhões, em favor 
do Ministério da Saúde, para a compra de vacinas e para 
a imunização da população brasileira contra a covid-19. 

Ainda que precise de aprovação do Congresso Nacional, a 
medida entrou em vigor imediatamente após sua publicação 

e a verba já está disponível para a compra de imunizantes, 
seringas, agulhas e para logística e comunicação necessários 

para a vacinação.

Utilidade Pública
Avançou em segunda 
votação a proposta do 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), que altera a Lei 
Estadual nº 4.449, de 
1961, que considera de 
Utilidade Pública o Hospital 
Evangélico de Londrina. A 
alteração se faz necessária 
uma vez que desde 2005 a 
referida instituição passou 
a denominar-se Associação 
Evangélica Beneficente 
de Londrina em sua razão 
social. Foi igualmente 
aprovada em segundo 
turno a proposta do 
deputado Francisco Buhrer 
(PSD), que concede o título 
de Utilidade Pública à Rede 
Feminina de Combate 
ao Câncer – Regional 
Carambeí.

DIVULGAÇÃO
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Juiz negou o pedido da
Aciu e do Sindilojistas
pela ‘quebra’ do lockdown

O mandado de seguran-
ça protocolado junto à Vara 
da Fazenda de Umuarama, 
pelo Sindicato do Comér-
cio Varejista de Umuarama 
(Sindilojistas) e Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu), 
foi negado pelo juiz Marcelo 
Pimentel Bertasso. 

Na decisão, o magistra-
do explica que: “As enti-
dades de classe pediram 
que o comércio permaneça 
aber to, ao contrário do 
que prevê o decreto publi-
cado pela Prefeitura como 
medida de enfrentamento 
ao avanço da pandemia 
do novo coronavírus”.

No documento, o Sindilo-
jistas entende que lockdown 
não é fator determinante e 
eficaz contra o aumento dos 
casos da Covid-19 e diz que 
não há “embasamento cien-
tífico algum dos resultados 

Calmaria e respeito às normas
na manhã de comércio fechado

O primeiro dia de lock-
down em Umuarama teve 
pouca movimentação na 
área central da cidade. 
Lojas de roupas, calçados 
e até mesmo supermer-
cados ficaram fechados, 
esses últimos atendendo 
aos clientes apenas no 
sistema delivery.

Na hora do almoço, lon-

dessa medida extrema, que 
prejudica sobremaneira a 
economia local”.

O documento do Sindilo-
jistas diz que o decreto da 
Prefeitura “insiste em limitar 
o funcionamento de ativida-
des sem nenhuma explica-
ção ou informação técnica 
que sustente tais decretos. 
Vale destaque que: - Não há 
estudo que comprove que a 
restrição de horários é eficaz 
no combate ao coronavírus, 
pelo contrário, quanto menor 
o horário de funcionamen-
to maior a possibilidade de 
aglomeração. – A limitação 
de horários para todas as 
atividades gera aglomera-
ção desnecessária e peri-
gosa, justamente porque 
há menor período em que 
o comércio fica aberto, e 
o fluxo de pessoas não irá 
diminuir por causa da restri-
ção de horários”.

EXPECTATIVA
Consta ainda no texto en-

viado como justificativa ao 
pedido de ‘quebra’ do lock-
down, que: “caso seja decre-
tado o fechamento de todas 
as atividades comerciais do 
município, é certo que de-
missões haverão”.

Bertasso, por sua vez, 
informa que “diante do esta-
belecido na súmula vinculan-
te nº 38 do Supremo Tribu-
nal Federal: É competente o 
Município para fixar o horário 
de funcionamento de estabe-
lecimento comercial”.

O lockdown começou à 
0h de ontem (25) e dura até 
à 23h59 de domingo (28), 
restringindo em Umuarama, 
diversas atividades e proi-
bindo outras, entre elas, o 
funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais que 
não fazem parte do grupo de 
atividades essenciais.

ge do habitual fluxo de veícu-
los, as ruas estavam pratica-
mente vazias.

Até a meia noite da se-
gunda-feira (29), além das 
lojas, que não podem comer-
cializar seus produtos, está 
proibida também a venda de 
bebidas alcoólicas, a utiliza-
ção de passeios públicos, 
realização de feiras livres ou 

feiras do produtor, ativida-
des recreativas em locais 
públicos e quaisquer outras 
ações que venham a gerar 
aglomerações com mais de 
dez pessoas.

Umuarama tem mais de 
8,7 mil casos confirmados 
de coroanavírus desde o 
início da pandemia, há um 
ano e quase 120 óbitos.

COMO se fosse um ‘dia de domingo’, avenida Paraná deserta, no coração comercial de Umuarama em plena tarde de quinta-feira

ALEX MIRANDA

Colégios cívico-
militares II
O maior programa de colégios 
cívico-militares do País iniciou 
neste ano em 197 escolas do 
Paraná. A nova modalidade 
de ensino terá uma matriz 
curricular maior, com seis aulas 
diárias (30 por semana), com 
mais aulas de Língua Portuguesa 
e Matemática e o acréscimo de 
Cidadania e Civismo, com uma 
aula por semana para o Ensino 
Fundamental II (do 6º ao 9º ano) 
e para o Ensino Médio.

Impasse
O secretário estadual de Saúde, 
Beto Preto, confirmou que o 
Ministério não enviou o lote 
de vacinas que estava previsto. 
A expectativa agora está na 
aquisição de quase 31 milhões 
de doses dos quatro laboratórios 
que o governo federal prevê ainda 
para este mês. “Por enquanto, 
fazer acontecer a orientação que 
o próprio ministério nos deu e 
também o governador Ratinho 
Junior, que é o de usar todo 
estoque porque quanto mais 
paranaenses imunizados, menor 
a quantidade daqueles que vão 
precisar de internação”, disse o 
secretário Beto Preto.

Oxigênio
O Ministério da Saúde informou 
que sete estados brasileiros 
acusaram mais dificuldade em 
manter um abastecimento de 
oxigênio medicinal para atender 
pacientes com sintomas da 
covid-19. O Paraná está na lista, 
junto com Acre, Amapá, Ceará, 
Mato Grosso, Rio Grande do 
Norte e Rondônia.

Auxílio emergencial
Em carta enviada ao Congresso 
Nacional, governadores de 16 
estados brasileiros pediram 
que a reedição do auxílio 

Colégios cívico-militares 
O governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior afirmou que a 
nova modalidade de ensino 
dos Colégios Cívico-Militares 
do Paraná, que começa a ser 
implantada neste ano letivo 
em 197 escolas da rede pública 
estadual, será referência para 
uma nova geração de estudantes. 
Ratinho ressaltou que além da 
implantação dos Colégios Cívico-
Militares, também passaram 
a ser oferecidas disciplinas 
de Educação Financeira e 
Programação, pensando no futuro dos estudantes paranaenses.

emergencial repita a quantia 
mensal de R$ 600 e os critérios 
de acesso adotados nos oito 
desembolsos feitos em 2020. O 
governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Júnior (PSD), 
assinou a carta.  

Vítima da covid
Morreu, aos 66 anos, o 
empresário, economista e 
professor universitário Daniel 
Lúcio Oliveira de Souza por 
complicações da covid-19, no 
Hospital Paranaguá. Daniel Lucio 
atuou como professor no Isulpar 
(Instituto Superior do Litoral) e, 
a partir de setembro de 2008, 
assumiu a superintendência da 
Appa (Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina) no 
lugar de Eduardo Requião.

Redução
A Petrobras anunciou redução 
de R$ 0,11 nos preços do litro 
da gasolina e do óleo diesel em 
suas refinarias. O preço médio 
do litro da gasolina passa a 
custar R$ 2,59, uma queda de 
4%. Já o litro do diesel teve 
uma redução de 3,8% e passa 
a custar, R$ 2,75, segundo 
informações divulgadas pela 
empresa.

Nitrogenados S.A
Os estoques de oxigênio líquido 
estão se esgotando para o 
tratamento dos doentes de 
Covid-19 no Paraná, enquanto 
uma fábrica que poderia 
abastecer todos os hospitais 
está fechada. Por isso, o 
deputado estadual Tadeu Veneri 
fará audiência pública nesta 
sexta-feira (26), para debater 
a reabertura da Araucária 
Nitrogenados S.A, empresa do 
grupo Petrobras, desativada 
desde o ano passado. “Com uma 
pequena adaptação, esta fábrica 
pode voltar a funcionar e salvar 
milhares de vidas”, disse Veneri.

JONATHAN CAMPOS/AEN
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colunaProjeto que realoca
profissionais da Saúde 
é aprovado na Câmara

Em sessão extraordinária, 
realizada na manhã de ontem 
(quinta-feira, 25), convocada 
em caráter de urgência, foi 
deliberado o Projeto de Lei 
019/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal e que 
previa a realocação de profis-
sionais lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde, para atu-
arem em entidades públicas 
ou particulares que prestam 
serviços no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde – SUS.

A intenção é aumentar 
a quantidade de médicos, 
enfermeiros e técnicos no 
atendimento aos pacientes 
acometidos pela covid-19.

O texto foi discutido e 
aprovado por unanimidade 
em primeiro e segundo tur-
nos, já que houve dispensa 
do prazo regimental entre 
uma sessão e outra, o que 
permitiu a votação da maté-
ria na mesma manhã.

Subsídio
Ao texto original, foram 

apresentadas duas emen-
das assinadas pelos verea-
dores Ana Novais e Sorrisal, 
pleiteando aumento de 40% 
dos subsídios dos profissio-
nais no formato de insalubri-
dade. Durante a sessão, as 
emendas foram retiradas por 
seus autores, tendo em vista 
que as mesmas se apresen-
tam como inconstitucionais, 
uma vez que, conforme a 
Constituição, o Poder Legis-

Sanção do Executivo
O projeto aprovado ontem, em dois turnos, segue agora 

para sanção do Prefeito Celso Pozzobom. O conteúdo é dotado 
de 17 artigos e delimita uma série de critérios quanto ao seu 

propósito, dentre os quais, classifica a medida como excepcional 
para atender a necessidade emergencial do sistema de saúde do 
município, que carece de profissionais que atuem na área. Outra 

determinação é de que os profissionais realocados só poderão 
atuar em entidades privadas e sem fins lucrativos, filantrópicas 
e que tenham sua utilidade pública reconhecida. Tais entidades 
também devem, obrigatoriamente, possuir convênios legalmen-

te firmados com Municípios, os Estados ou a União visando à 
prestação do serviço público de saúde.

Equipes do 6º Subgru-
pamento de Bombeiros 
Militares Independente 
(6º SGBI) de Umuarama 
passaram o dia todo ontem 
(25) à procura de um 
homem que desapareceu 
nas águas do rio Ivaí, entre 
os municípios de Tapira e 
Santa Mônica. Ele caiu no 
rio na tarde da quarta-feira 
(24). As informações 
eram de que a vítima 
retornava de uma pescaria 
quando caiu do barco nas 
imediações da rampa. Mer-
gulhadores do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama 
se revezaram nas buscas. 
(colaboração OBemdito)

lativo não tem competência 
para criar leis que acarretam 
em aumento de despesa 
para os órgãos do Executivo. 

Durante a sessão, houve 
pedido de suspensão tem-
porária dos trabalhos, para 
que todos os vereadores se 
reunissem para definiram 
formas legais de, junto ao 
Poder Executivo, efetivarem 
ações que garantam o au-
mento nos subsídios dos 
profissionais de saúde em 
forma de gratificação.

Na próxima terça-feira (23) 

deve acontecer uma reunião 
na Câmara Municipal com os 
10 vereadores, juntamente 
com a Secretária Municipal 
de Saúde, Cecília Cividini e a 
Procuradora Jurídica do Muni-
cípio, Carolina Cicote Moreira. 
A proposta foi registrada em 
ata durante a sessão de hoje 
solicitando a participação de 
ambas no encontro com os 
parlamentares. O objetivo é o 
debate de ações que possam 
vir a suprir a remuneração dos 
servidores municipais que 
atuam na Saúde.

TEXTO foi aprovado por unanimidade e Município foi autorizado pelos parlamentares a 
realocar profissionais da Saúde

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

Jairzinho Paz & Amor
Depois do discurso em rede 
sobre a importância da vacina, 
o presidente Jair Bolsonaro 
voltou a convidar o vice 
General Mourão a participar 
das reuniões no gabinete.

Assunto: Vacinas
Há uma semana o chanceler 
Ernesto Araújo tem batido 
ponto diário no gabinete de 
Bolsonaro com notícias ruins 
sobre a relação com China, 
Estados Unidos e Europa.

Chancelaria rural
Os asiáticos dão o troco. 
A maior pressão contra 
Ernesto Araújo no Itamaraty 
não vem da China ou 
do Congresso. É a dos 
ruralistas exportadores. 
Negócios vão mal na Ásia.

Quem diria
Esta é para quem acha que 
o Banco Central é uma mãe 
para os bancões privados. 
Com o lançamento do 
gratuito PIX, o BC aniquilou 
um negócio bilionário das 
instituições privadas (e dos 
bancos estatais também). A 
cobrada TED - muitos não 
sabem, é um produto da 
Bovespa, que licencia para 
os bancos - está perdendo 
espaço nas transações.

Spoiler de 2022
Um grupo de militantes de 
Bolsonaro derrubou um 
outdoor em Passo Fundo (RS) 
que divulgava uma foto de 
Lula da Silva com a palavra 
Inocente em letras gigantes.

Agulha na PF
O Sindicato de Delegados 
de Polícia Federal de São 
Paulo conquistou o direito 
à prioridade na vacinação 
para 1.500 policiais (agentes 
e delegados) que atuam na 
superintendência no Estado. 
A delegada Tânia Prado, 
presidente da entidade, 

Tela fria
Depois de praticamente paralisar com demissões a TV INES, 
a dos surdos-mudos, o Ministério da Educação, que a banca, 
pediu à também estatal TV Brasil que assuma os custos e as 
produções. A TV Brasil tem orçamento muito maior, de R$ 
550 milhões, diante dos R$ 8 milhões com os quais a pasta 

financia anualmente o canal. Em tempo, a TV Brasil é a única 
estatal sem comprador na lista de ofertas das privatizações.

enviou ofício com pedido 
para o governador João 
Dória Jr. Mas só vale para a 
seção paulista. 

Setor privado
A Todde Advogados impetrou 
ontem na Justiça Federal 
no DF novo mandado de 
segurança para que três 
sindicatos possam comprar 
vacinas no exterior e aplicar 
nos seus profissionais e 
familiares: Sindijus (80 mil 
associados), Sindilegis (13 
mil) e CDL (2 milhões de 
comerciantes). 

Logo ali
Um empresário que voltou 
da República Dominicana 
conta o que viu: o país 
caribenho já vacinou 4 
milhões dos 11 milhões de 
habitantes. Lá - há meses 
foi decidido - o governo 
não perdeu tempo e fechou 
parceria para compra de 
vacinas com empresários. 
Eles obtiveram isenções 
fiscais. E os funcionários e o 
povo, as doses.

$om no saldo
Os processos que cobram 
direitos autorais voltaram 
a tramitar em todo o 
Brasil. Vitória do Ecad, 
que repassa recursos para 
os artistas. A Segunda 
Seção do STJ fixou a tese 
de que “a disponibilização 
de equipamentos para 
transmissão de obras 
musicais, literomusicais 
e audiovisuais em 
quarto de hotel, motel e 
estabelecimentos similares 
permite a cobrança de 
direitos autorais pelo 
Escritório”.

Saldo judicial
Por falar no STJ, a Corte 
proferiu, até ontem, mais 
de 680 mil decisões desde a 
implementação do trabalho 
remoto, em março de 2020, 
por causa da pandemia. 
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JUNTOS
PODEMOS
MAIS Nos Corpos de 

Bombeiros de todo 
o Estado e em 

Curitiba, também
no Palácio Iguaçu.

de 23/03 
a 06/04

Doe cestas básicas

 

Paciente de 40 anos morre de
covid e surgem 72 novos casos

Com 72 casos confir-
mados ontem (quinta-fei-
ra, 25), Umuarama agora 
soma 8.842 de pessoas 
diagnosticadas positiva-
mente com a covid-19 des-
de março do ano passado. 
Os novos casos são de 49 
homens, 19 mulheres e 
quatro crianças.

O número de óbitos em 
decorrência de complica-
ções da doença aumentou 
para 117, com a morte de 
uma mulher de 40 anos. O 

óbito foi registrado na úl-
tima quarta-feira (24), no 
Hospital Uopeccan.

Entre os positivados, 6.046 
se recuperaram, 2.645 se-
guem em isolamento domi-
ciliar e 52 moradores de 
Umuarama estão hospitali-
zados em casas de saúde 
da cidade, de Sarandi e 
Goioerê: 21 ocupam uni-
dades de terapia inten-
siva (UTI) e 31 estão em 
leitos de enfermaria.

Há ainda 1.676 pessoas 

com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, oito delas 
internadas e as demais em 
isolamento. Das 22.296 
notificações de síndromes 
gripais registradas desde o 
início da pandemia, 11.778 
foram descartadas.

A ocupação de UTI nos 
hospitais da cidade é total 
(todos os 33 leitos) e che-
ga a quase 100% também 
nas enfermarias – das 64 
contratadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), 

apenas uma estava 
desocupada na úl-
tima atualização de 
dados realizada pelo 
setor de Regulação da 
Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa).

BOLETIM oficial da Secre-
taria de Saúde de Umuarama 
aponta que taxa de ocupação 

de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI Covid) está 
em 100%. A ocupação nas 
enfermarias é de 98.43%
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2021

PÓS-GRADUAÇÃO
Você pronto para as oportunidades que virão
São mais de cem opções de cursos de pós-graduação ofertados pela Unipar
Para quem deseja se especializar a Universidade Paranaense é o lugar. Para 2021, estão abertas as 
inscrições para as turmas de pós-graduação lato sensu.

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

Análises Clínicas e Toxicológicas

Ciências Penais

Constelações Familiares

Dermoestética

Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos em BIM - Híbrido

Direito Administrativo e Municipal: com tópicos em Licitações, 
Compliance e Eleitoral

Direito Civil: Famílias e Sucessões

Direito e Processo do Trabalho

Direito e Processo Militar

Direito Empresarial Tributário

Direito Previdenciário

Endodontia

Engenharia de Segurança do Trabalho

CONFIRA OS CURSOS DISPONÍVEIS:

No site [pos.unipar.br] você realiza a sua inscrição e pode 
conferir todas as opções de cursos disponíveis. 

POS.UNIPAR.BR         0800 601 4031
Mais informações:

Estética Avançada: Procedimento Invasivos não Cirúrgicos

Estrutura de Concreto e Fundações

Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar com Ênfase em 
Prescrição Farmacêutica

Farmacoterapêutica Clínica e Aplicada

Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular

Implantodontia

Manejo da Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

Master em Docência Jurídica

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria

MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança

MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, com Ênfase na 
Formação de Mediadores e Árbitros

Microbiologia e Controle de Qualidade Microbiológico

Neurociência Aplicada à Saúde e Aprendizagem

Orientação Profissional e Desenvolvimento de Carreira

Ortodontia

Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Psicologia Histórico Cultural

Recursos Estéticos não Cirúrgicos

Menino de 3 anos morre no PA
e padrasto é preso por estupro

A polícia de Cianorte 
(município localizado a 84 
quilômetros de Umuara-
ma), investiga a morte de 
um menino de 3 anos. A 
criança morreu na manhã 
de ontem (quinta-feira, 25) 
na unidade de Pronto Aten-
dimento. Ela foi levada ao 
local pelo padrasto.

A equipe médica da UPA 
realizou procedimentos de 
reanimação, e após minutos 
de massagem cardiopulmo-
nar e outras manobras, o óbi-
to foi constatado. Uma das 
médicas que acompanhou o 
atendimento, observou que 
pelo corpo do menino havia 
vários hematomas e indícios 
de violência sexual.

Foi então que a Polícia Mi-
litar foi acionada e comunica-
da que havia a suspeita de 
um crime de estupro.

Ainda de acordo com a 
polícia militar, o casal (mãe 
e padrasto) foi encaminhado 

para prestar as suas decla-
rações na Delegacia de Polí-
cia. Em seguida uma equipe 
policial se deslocou até a 
residência da família, onde 
foram encontrados pedaços 
de papel higiênico com ves-
tígios de sangue e fezes es-
palhado por vários cômodos. 
Tudo foi apreendido. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
acompanhou o caso.

Depois que todos foram 
interrogados, o delegado-
-chefe da 21ª SDP de Cia-
norte, Jonas Eduardo Peixo-
to do Amaral, resolveu dar 
ordem de prisão ao padras-
to da criança.

Segundo as investiga-
ções, o prontuário médico 
constatou que o menino 
apresentava lesões na ca-
beça, no tórax, no abdômen 
e na região anal. “São le-
sões que sugerem um pos-
sível abuso sexual, o que 
só poderá ser comprovado 

no laudo de necropsia”, ex-
plicou o delegado.

INDÍCIOS
O delegado reforça ain-

da que todos os indícios 
levaram à acusação do pa-
drasto, “Em depoimento ele 
entrou também em contradi-
ções em vários momentos. 
Em um dos pontos ele afir-
mou que o menino já estaria 
passando mal há ao menos 
dois dias, fato negado pela 
mãe, pela avó e por um tio, 
que também foram ouvidos”.

A mãe do menino tem 28 
anos e contou que saiu de 
casa por volta das 5h para 
trabalhar, deixando o filho 
dormindo ao lado de sua 
cama. O amásio, que está 
desempregado, permaneceu 
sozinho com a criança.

HISTÓRICO MÉDICO
O delegado ressalta 

também que depois de 

analisar o histórico de 
atendimento médico do me-
nino na UPA, descobriu que 
desde 2018 a criança teve 
várias entradas e foi aten-
dida após se envolver em 
supostas quedas e sofrer 

vários traumas pelo corpo.
O corpo da criança foi 

encaminhado ao IML de 
Campo Mourão e o delega-
do aguarda o laudo da ne-
cropsia para dar sequência 
às investigações.

Descumpre isolamento
e acaba em ‘cana’

Uma mulher foi encami-
nhada para a delegacia de 
Francisco Alves (cidade loca-
lizada a 70 quilômetros de 
Umuarama), após descum-
prir o isolamento domiciliar. 
Ela havia sido diagnosticada 
com o coronavírus e mesmo 
assim saiu para fazer com-
pras no centro do município.

Equipes da Vigilância Sa-
nitária foram comunicadas e 
saíram na busca pela mulher 
doente, que foi localizada e 
encaminhada direto para a 

delegacia de Polícia Civil. Para 
tanto, as fiscais da VS recebe-
ram apoio dos demais órgãos 
de segurança. A Secretaria 
de Saúde de Francisco Alves 
divulgou em seu boletim epi-
demiológico que a cidade já 
registrou 9 casos positivos 
de covid-19 e tem outras nove 
coletas em pacientes suspei-
tos que estão ainda em aná-
lise. Ainda, de acordo com o 
documento, há 42 pacientes 
que estão com o vírus ativos e 
devem cumprir o isolamento.
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Redutor de Energia
Produto inteligente e inovador, 
capaz de propiciar economia de 
até 20% na fatura da Copel, o 
Redutor de Energia elétrica é um 
produto recentemente lançado 
pela Aciu, em parceria com a 
Associação Comercial do Paraná 
(ACP), com enorme receptividade. 
Em um curto espaço de tempo, 
já contamos com a adesão de 
aproximadamente cinquenta 
empresas e a novidade começa a 
chamar a atenção de prefeituras 
da região da Amerios.

Inovação e economia
Em um período prolongado de 
efeitos severos sobre a atividade 
econômica, trata-se, de fato, de 
uma ótima opção para reduzir as 
despesas e aderir a uma iniciativa 
sustentável. O programa está 
disponível para pessoas físicas 
ou jurídicas, que utilizam baixa 
tensão (110V/220V), com fatura 
mínima de R$ 500. Os interessados 
podem acessar o formulário no link 
https://bit.ly/3vGUW7V.

Curso de corte e 
costura industrial
Os cursos das Carretas do 
Conhecimento estão com 
inscrições abertas até 30 de abril. 
Umuarama foi contemplada com o 
curso de corte e costura industrial 
e a possibilidade de até três 
turmas de 20 alunos, totalizando 
60 participantes. O início das aulas 
está previsto para 7 de junho, com 
todos os cuidados e protocolos 
para evitar a transmissão do 
coronavírus. O cadastro pode ser 
feito no site www.justica.pr.gov.
br, acessando o banner Carreta do 
Conhecimento 2021.

Caged
Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) apontam que Umuarama 
ficou entre os 20 municípios 
paranaenses (em 19º) que 
mais geraram empregos em 
janeiro, com saldo positivo de 
303 contratações – foram 1.131 
admissões e 828 desligamentos –, 
com destaque para os setores de 
serviços (saldo de 105 empregos), 
indústria (95) e comércio (88). 
Os maiores destaques no interior 
foram Londrina (1.333), Cascavel 
(1.289) e Maringá (1.139).

Consórcio
Aprovada pela Câmara de 
Vereadores e sancionada pelo 
prefeito Pozzobom a lei que ratifica 
o Protocolo de Intenções firmado 
entre municípios brasileiros para 
adquirir vacinas contra o coronavírus, 

Vacina para todos
A Aciu e a AMU (Associação Médica de Umuarama) estão irmanadas 
em uma campanha de impacto, motivada pelo clamor coletivo por 

vacinação em larga escala e pela desaceleração dos impactos da 
pandemia. Sob o slogan ‘Todos pela Vacina’, as entidades dão início 

a uma série de ações paralelas aos esforços do poder público, a 
partir de uma pauta concreta, que deve ganhar a adesão de outros 

representantes da sociedade organizada.

medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde. 
A assembleia de constituição do 
consórcio está agendada para 
a próxima segunda-feira (22). O 
Consórcio Nacional de Vacinas das 
Cidades Brasileiras (Conectar) reúne 
mais de 1.700 cidades.

Decretos
Apesar da ampla divulgação 
pela mídia e pelos canais oficiais 
do governo do estado e do 
município, voltamos a salientar 
os aspectos centrais dos decretos 
em vigência. O Estado prorrogou 
até as 5 horas do dia 1º de 
abril as medidas restritivas que 
estão em vigor desde o dia 10. 
Por meio do decreto municipal 
nº 079/2021, publicado na 
quarta-feira (17), o município 
de Umuarama estendeu por 
tempo indeterminado as medidas 
contidas no decreto estadual.

MEI e o fisco
Os microempreendedores 
individuais (MEI) devem ficar 
atentos às novas regras da 
Declaração de Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IRPF) 2021, com 
prazo de entrega até 30 de abril. 
Para aqueles que perderem o 
prazo, a multa pode ir de R$ 165,74 
e chegar a 20% do valor referente 
ao imposto devido. O MEI deve 
entregar a declaração se recebeu 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 no ano anterior. 
O Sebrae preparou um guia para 
sanar todas as dúvidas. Disponível 
no link https://bit.ly/3lvw2De.

Negociação eficaz
A inadimplência é um dos 
maiores desafios de qualquer 
empreendedor que deseja 
ver o seu negócio crescendo e 
ganhando espaço no mercado. 
Principalmente em tempos 
de crise, como a que estamos 
vivendo, em que o percentual de 
endividados aumenta. O Instituto 
de Mediação e Arbitragem 
da Faciap promove o curso 
‘Prepare-se para cobrar: Os quatro 
pilares de uma negociação eficaz”. 
Nos próximos dias 23, 24 e 25, 
das 19h às 22 horas. Inscrições 
no link http://bit.ly/3bvB3bP. 
Mais informações pelo email 
imafaciap@faciap.org.br ou (41) 
3307-7009.

“Ninguém tem a obrigação de te 
fazer feliz, essa tarefa é sua. Não 
terceirize sua felicidade” - Caio 
Fernando Abreu

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Em cumprimento aos 
decretos municipais que esta-
belecem estratégias para o 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus, ações de fis-
calização têm sido realizadas 
diariamente em Umuarama 
pelas equipes da Vigilância 
Sanitária da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com apoio da 
Guarda Municipal e da Polí-
cia Militar do Paraná. Ontem 
(quinta-feira, 25), a força con-
junta acompanhou o cumpri-
mento das medidas mais res-
tritivas à atividade econômica 
(fechamento de indústrias, 
comércio e prestação de ser-
viços), conforme determinou 
o decreto 086/2021.

Até as 16h, a Guarda 
Municipal havia recebido 105 
denúncias de descumprimento 
às orientações do decreto, 
que foram repassadas à Vigi-
lância Sanitária para acom-
panhamento. Três estabele-
cimentos comerciais foram 
notificados por estarem em 
funcionamento fora das deter-
minações. Em 24 comércios 
a situação foi resolvida com 
orientações e 18 estabeleci-
mentos denunciados foram 
encontrados fechados no 
momento da vistoria.

“Precisamos reduzir a 
circulação de pessoas nas 

ruas para que as medidas 
tenham efeito. Nesta quin-
ta-feira não temos nenhum 
leito de UTI disponível 
nos hospitais locais para 
pac ientes com quadro 
grave de covid e os leitos 
de enfermaria credencia-
dos também se esgotaram. 
Pedimos mais uma vez o 
apoio da população para 
evitar aglomerações, refor-
çar as medias preventivas 
e, sendo possível, perma-
necer em casa durante a 
vigência do decreto”, pediu 
a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

PREVENTIVO
Na quar ta-feira, 24, as 

equipes também já haviam 
realizado fiscalização e orienta-
ções junto a estabelecimentos 
comerciais, na área de servi-
ços e em residências onde os 
moradores estavam desobede-
cendo determinações legais 
para conter a transmissão do 
coronavírus. Entre as denún-
cias, a equipe foi informada 
sobre a suposta presença de 
pessoas em situação de rua, 
infectadas com a covid-19, 
alojadas em uma instituição 
de acolhimento – situação tra-
tada pela Vigilância em Saúde.

‘Jeitinho brasileiro’
Houve denúncia de aglomera-
ção, falta de distanciamento e 
pessoas sem máscara na frente 
de um estabelecimento de 
saúde da rede privada, falta de 
álcool gel 70% para clientes de 
um supermercado, aglomera-
ções nas calçadas de um bar da 
Avenida Maringá (grupos foram 
dispersos), um drive thru em 
bar na região do Colégio Pedro 
II, venda em portão lateral de 
bar na Rua Porto Alegre, bar 
aberto ao público na Avenida 
dos Tamoios (notificado) e 
outros bares na Rua Tomé de 
Souza (orientado) e Rua Marcos 
Moreno Cabeção (notificado).
Um grupo de pessoas foi dis-
persado após orientações em 
beach tênis e a equipe também 
orientou pessoas em residên-
cia na Rua São Vicente, com 
som alto e aglomeração; outro grupo de jovens reunidos na Rua Porto Alegre, em frente a residência, 
também foi orientado, bem como uma reunião na Rua Mogno (festa familiar). Por volta das 23h40 duas 
viaturas se deslocaram a uma casa na Rua Carlos Zalaquete, onde um grupo de jovens foi orientado e 
todos voltaram para suas residências, totalizando 14 ações ao longo do dia.

SECRETÁRIO de Defesa Social, Valdecir Capelli, acompanhado do tenente Namur Zan-
doná, comandante do BPFron, unidade de segurança que participou da ação

FOTOS: ALEX MIRANDA

ALÉM de vistoriar as denúncias de estabelecimentos funcionando fora das normas, aglome-
rações em praças também foram dispersas

Mais de 100 denúncias  
fiscalizadas no primeiro 
dia de restrições
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Destinada a profissionais da área de 
agrárias, biológicas, engenharias e saúde, 
estão abertas as inscrições para a pós 
em Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
da Universidade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama.

A especialização tem como objetivo 
qualificar, incentivar e desenvolver 
o conhecimento técnico-científico 
para profissionais de áreas correlatas, 
referente ao uso de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos na área industrial, 
laboratorial e de produção voltadas à 
ciência da saúde e controle de qualidade.

Estimulando e preparando os 
profissionais para exercer técnicas de 
cultivo adequadas, beneficiamento 
e controle de qualidade de plantas 
medicinais e fitoterápicos com segurança 
e eficácia, contribuindo assim para o 
desenvolvimento deste setor no país, 
levando a melhora da qualidade de vida 
e da saúde da população.

São 30 vagas disponíveis. As aulas 
serão realizadas quinzenalmente e 
começam em abril. Inscrições pelo link 

https://pos.unipar.br/especializacao/
plantas-medicinais-e-fitoterapicos2021/
umuarama 

Programa de descontos

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

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

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

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

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

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

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

São 30 vagas disponíveis para a turma de 2021

Pós-graduação em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos está com inscrições abertas

Saúde reúne fabricantes de oxigênio
e trata do abastecimento a hospitais

A Secretaria de Estado da 
Saúde realizou ontem (quin-
ta-feira, 25) uma reunião com 
fabricantes de oxigênio para 
garantir o abastecimento nas 
unidades hospitalares pró-
prias do Paraná.

“Esta foi a terceira reunião 
que realizamos este ano, 
antes mesmo do aumento 
da demanda, unindo todas as 
empresas que prestam esse 
serviço para o Estado para 
alinharmos posicionamentos 
e termos conhecimento para 
trabalhar os pontos críticos 
neste momento da pande-
mia”, disse o secretário da 
Saúde, Beto Preto.

Nos úl t imos dias o 
Paraná recebeu 200 cilin-
dros de oxigênio do Governo 
do Amazonas e mais 35 do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). “Com 
o aumento da demanda por 
oxigênio, alguns municípios e 
unidades de pequeno porte 
precisaram de cilindros mais 
do que o normal. O Estado 
disponibilizou equipamentos 
recebidos para dar suporte 
para essas unidades”, acres-
centou o secretário.

REDE PRÓPRIA
Os hospitais que fazem 

par te do Plano de Atendi-
mento Covid-19 e demais 
unidades próprias do Estado 
não registraram desabasteci-
mento de oxigênio.

“Embora o consumo de 
oxigênio tenha aumentado, 
em alguns lugares até três 

Paraná recebe hoje 227,4 mil
doses de vacina contra covid-19

O Paraná recebe hoje 
(sexta-feira, 26) a décima 
remessa de vacinas contra a 
covid-19. O lote desembarca 
no Aeroporto Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais, às 
9h35 e segue para o Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), onde será orga-
nizado para distribuição às 
Regionais da Saúde, ainda 
sem previsão de horário. 
Nesta remessa, são 188.800 
doses da Coronavac, produzi-
das pelo Instituto Butantan/
Sinovac, e 38.600 da vacina 
desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford/Astrazeneca, 

produzida no Brasil pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Com a nova leva, o Estado 
totaliza 1.727.850 doses rece-
bidas: 1.494.000 da Corona-
vac e 233.850 da Oxford/
Astrazeneca. Até a tarde desta 
quinta-feira (25), segundo 
o Vacinômetro, haviam sido 
aplicadas 704.788 primei-
ras doses e 205.268 doses 
de reforço (o que representa 
64,5% e 74,9% do total dis-
tribuído, respectivamente). 
Atualmente, o foco da vacina-
ção está em pessoas acima 
de 70 anos, profissionais da 
saúde e quilombolas.

“Queremos que as vaci-
nas cheguem nos braços dos 
paranaenses para aumentar a 
imunização no Estado todo”, 
disse o secretário estadual 
da Saúde, Beto Preto. “Com 
as novas remessas, esta-
mos descendo para base da 
pirâmide populacional e pre-
cisamos usar toda a nossa 
capacidade de vacinação 
para acelerar esse processo. 
O Ministério da Saúde nos 
garante que agora teremos 
um fluxo melhor de vacinas, 
e eu reitero a necessidade de 
que esse fluxo seja cumprido”, 
enfatizou o secretário.

vezes, não houve falta de 
produção deste insumo e 
nem desabastecimento nas 
unidades que fazem par te 
da rede hospitalar própria 
ou que integram o Plano de 
Atendimento à covid-19”, 
reforçou o diretor-geral da 
Secretaria da Saúde, Nestor 
Werner Junior.

Unir esforços
O controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, participou da 

reunião e ressaltou a importância de reunir esforços na luta 
contra o vírus. “A missão do Governo do Estado é salvar vidas. 

O momento é de fortalecimento e união no combate a esta 
doença e a Controladoria- Geral adere a essa metodologia de 

comunicação de forma democrática e transparente com os 
distribuidores”, afirmou.

“Nosso objetivo é reduzir 
o risco de falta de oxigênio, 
tomando decisões em con-
junto e discutindo a questão 
com estes fabricantes para 
conseguir garantir o abaste-
cimento em todos os pontos 
de atenção no Paraná, assim 
como já vem sendo feito na 
rede estadual”, acrescentou.

BETO Preto ressalta que hospitais que fazem parte do Plano de Atendimento Covid-19 e 
demais unidades ainda não registraram desabastecimento de oxigênio

AMERICO ANTONIO/SESA
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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

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

Corinthians vive uma semana
repleta de problemas na justiça

Essa semana foi compli-
cada para o Corinthians no 
que se diz respeito a assun-
tos jurídicos. Na última ter-
ça-feira (23), a 1ª Vara Cível 
de São Paulo determinou 
a penhora de até R$ 2,1 
milhões do Timão, por conta 
de uma dívida com a Pena-
polense, pela contratação do 
meia Marlone, em 2015. Já a 
3ª Vara Cível do Estado perde 
o bloqueio da premiação do 
time corintiano feminino, que 
ficou em terceiro lugar na 
última edição da Libertado-
res, recebendo cerca de R$ 
170 mil em premiação.

No “Caso Marlone”, o juiz 
responsável, Fábio Rogé-
rio Bojo Pellegrino, pede 
para que recebíveis que o 
Corinthians precisa receber 
de patrocinadores, como 
a Hypera Pharma e Banco 
BMG, além de cotas de tele-
visão, da Federação Paulista 
de Futebol e CBF sejam depo-
sitadas em juízo, já que a ale-
gação da Penapolense, clube 
do interior de São Paulo que 
detinha o passe do jogador, 
de que não recebeu 11 parce-
las dos R$ 4 milhões acorda-
dos pela aquisição foi aceita 

pelo Poder Judiciário.
A equipe de Penápolis 

ainda questionada um acordo 
firmado com o Timão em 
2019, onde os corintianos 
se comprometeram saldar a 
dívida em 20 parcelas de R$ 
140 mil, mas não cumpriram.

Essa é a segunda vitória 
recente do Pantera na Justiça 
contra o Corinthians. No fim 
de 2020, o clube do interior 
conseguiu penhorar R$ 154 
mil das contas corintianas.

TIME FEMININO
O valor bloqueado da 

campanha feminina do 
Timão na Libertadores desta 
temporada é fruto de uma 
dívida com o Instituo San-
tanense de Ensino, que 
cobrava inicialmente R$ 2,5 
milhões do clube do Parque 
São Jorge por conta de uma 
parceria com a UniSan’Anna 
em 2008. O Instituto alugava 
um espaço no Parque São 
Jorge, que servia de campus 
para a Universidade, mas 
tempos depois alegou que o 
Corinthians queria impedir o 
acesso de funcionários e 
alunos, o que fez a enti-
dade de ensino pleitear a 

verba indenizatória.
O processo já corre judicial-

mente há mais de 10 anos, e 
em 2018 ganhou notoriedade 
quando o mesmo juiz da sen-
tença atual, Luis Fernando 
Nardelli, mandou penhorar 
a taça do Mundial de Clu-
bes conquistado pelo Timão 
em 2012, decisão revertida 
pouco tempo depois.

GOL de Marlone contra o 
Cobresal (CHI), em 2016, 

concorreu a Prêmio Puskas 
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Palavras cruzadas

Um segredo antigo pode vir à tona, mas 
não se preocupe você tem estrutura para 
lidar com o que descobrir. Prepare-se 
para lidar com um ex que pode reapare-
cer quando menos espera.

Apego aos bens materiais e a ambição 
também estará presente. Excelentes ener-
gias para você investir em conhecimento, 
ampliando seus horizontes. A dois, controle 
a possessividade para evitar briga.

Agir com jogo de cintura e adaptar os 
sonhos à realidade é o melhor caminho 
para encontrar a felicidade. Mudanças e 
transformações profundas podem marcar 
o dia, mas serão positivas.

Pegue leve com qualquer tipo de exagero, 
porque um comportamento irresponsável vai 
se refletir diretamente na sua saúde. No amor 
o charme será a melhor maneira de flertar 
por aí nas redes sociais. 

Assuntos misteriosos ou ligados a religião 
podem despertar seu interesse e provocar 
reflexão. No amor, alguém misterioso e 
atraente pode cruzar seu caminho.

Há chance de fechar um bom negócio, 
melhorar seu lucro ou encontrar uma 
nova fonte de renda. Uma paquera com 
um ex-amor pode naufragar logo no início. 
O ciúme também pode trazer problemas 
para a vida a dois. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos hoje são reservados ou indiferentes. Sua espontaneidade imprevisí-
vel pode às vezes desviá-los da rota principal, mais logo mais tarde reassumem 
seus deveres.  Precisa ter cuidado para não se tornar excessivamente moralista 
e julgador. Não leve tudo tão a sério, relaxe e divirta-se. Não intimide os outros.

Horóscopo nascido em 26 de março

Aproveite para compartilhar alguns sonhos 
e projetos com amigos. A sintonia ficará 
mais afiada no romance para quem já tem 
um par. Se está só a paquera vai render.

O diálogo e a troca de informações serão 
suas melhores armas, especialmente se 
trabalha com tecnologia ou comunicação. 
Programa romântico anima a vida a dois. A 
solidão não vai ter vez hoje!

Você conta com a sorte e pode se dar bem 
em um sorteio nas redes sociais. Procure 
descansar quando sentir necessidade. Vale 
a pena dedicar um pouco mais de atenção 
ao romance.

Quanto mais você se esforçar maior será a 
chance de ver a sua competência reconhe-
cida. Pode ser que a conquista dependa ape-
nas da sua iniciativa.

Precisa quitar as contas? Vai ter que fazer 
a sua parte, porque o dinheiro não vai cair 
do céu. No amor, um lance proibido ou 
uma pessoa comprometida está surgindo 
no seu caminho. 

Invista nos momentos de carinho e acon-
chego com o par para espantar a inse-
gurança. As críticas e cobranças podem 
trazer problemas para a relação, portanto, 
tente pegar mais leve. 

Solução

BANCO 27

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

NVVP
UNIFICADO

AMORIMCIR
EACEITEI

DRAMADOTE
ONRADAN

PASTACHET
DESONESTA

DENTREIÇAR
CARAALA
IACOESO
MALTANU

SACEPOCAS
CIENTIFICA

SANROMOAR

Resultam 
de divisões
não exatas

(Mat.)

Acordo
feito entre
cúmplices 

Regime
alimentar

Ajudar 
(um jovem)
a escolher 
a profissão 

Tornado
um só

Paulo
Henrique

(?),
jornalista

O mapa
feito por

astrólogos

Tentar;
atrever-se

Clube da
Cruz de

(?): o Vas-
co (fut.)

Saúda 
com a
mão

Serviço de
Atendimento
ao Consumi-
dor (sigla)

Oficial
(abrev.)

Ficção (?),
gênero
literário

Consoante
de "até"

Copo para
vinho (pl.)

Alçar;
erguer 
Vogais 

de "calo"
Deus mu-
çulmano

Vegetação
do pasto

Som da
vaia

Mau cheiro
(bras.)

Remo, em
inglês

Pouco quen-
tes (fem.)

De +
entre

A roupa
de grife

Creme;
pomada

Trapaceira;
falsa

Gênero
teatral

Opõe-se
a "off"

Períodos;
fases

Nando Reis,
cantor

Ligado;
unido

Moradia
(fig.)

Bens
da noiva

Inflamação
cutânea

Concordei
com

Capta ondas
de rádio

Enxer-
garam 

Laço da
gravata

Material
de cestos
Namorar

(gíria) 

(?)
Stulbach,

ator

Sílaba de
"circo"

Reza 

(?) Gueva-
ra, revolu-
cionário

3/aca — oar. 4/vime. 5/pasta. 9/unificado.

Solução

BANCO 27

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

NVVP
UNIFICADO

AMORIMCIR
EACEITEI

DRAMADOTE
ONRADAN

PASTACHET
DESONESTA

DENTREIÇAR
CARAALA
IACOESO
MALTANU

SACEPOCAS
CIENTIFICA

SANROMOAR

Resultam 
de divisões
não exatas

(Mat.)

Acordo
feito entre
cúmplices 

Regime
alimentar

Ajudar 
(um jovem)
a escolher 
a profissão 

Tornado
um só

Paulo
Henrique

(?),
jornalista

O mapa
feito por

astrólogos

Tentar;
atrever-se

Clube da
Cruz de

(?): o Vas-
co (fut.)

Saúda 
com a
mão

Serviço de
Atendimento
ao Consumi-
dor (sigla)

Oficial
(abrev.)

Ficção (?),
gênero
literário

Consoante
de "até"

Copo para
vinho (pl.)

Alçar;
erguer 
Vogais 

de "calo"
Deus mu-
çulmano

Vegetação
do pasto

Som da
vaia

Mau cheiro
(bras.)

Remo, em
inglês

Pouco quen-
tes (fem.)

De +
entre

A roupa
de grife

Creme;
pomada

Trapaceira;
falsa

Gênero
teatral

Opõe-se
a "off"

Períodos;
fases

Nando Reis,
cantor

Ligado;
unido

Moradia
(fig.)

Bens
da noiva

Inflamação
cutânea

Concordei
com

Capta ondas
de rádio

Enxer-
garam 

Laço da
gravata

Material
de cestos
Namorar

(gíria) 

(?)
Stulbach,

ator

Sílaba de
"circo"

Reza 

(?) Gueva-
ra, revolu-
cionário

3/aca — oar. 4/vime. 5/pasta. 9/unificado.

Solução

BANCO24

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

H F F I C
S E R R A D O M A R

M O E L A P R I
O R D I N A L M
R A R O D A P E
R I M S E N T E

R A M O S P T R
G A L A N T E I O
I E L O C A S

C A R T A S A A
N E O P A P E L
A S M A M I M
S U N J L I V

C A M A D E G A T O
L O C A T A R I O

Efeito da
inalação
de ar frio

e seco

Uma das 
alternati-
vas para
a calvície

Locali-
zação do
pico Dedo
de Deus

O som
emitido

em
risadas

Filtro
natural do

sangue

Planta-
ção de

roseiras

Conso-
antes de
"pato"

Hiato
de "miar"

Domingo
de (?),
festa

católica

Atitude do 
conquis-

tador
Moradas
indígenas

Faixa de
Rádio

popular

Ato de
voar

Brincadei-
ra infantil

com 
barbante

Adriana
Calca-
nhotto,
cantora

Aquele
que aluga
um imóvel

A 1a letra 
Enviei;
expedi
(carta) 

54, em
romanos

Gálio
(símbolo)

Pronome
oblíquo

(?) ski, veí-
culo náutico

Material de
embrulhos
Caminha; 
dá passos

Acomode 
na cadeira
Fazer (?):
entreter

Barra da
parede

Tecido de
agasalhos

Doença
alérgica

Estômago
das aves
Classe de
números

Amigo do 
Barney (TV)

Estado
nortista

(?) Salva-
dor, país

Texto
breve

A letra
da mão

Plástico de
garrafas

Apelido 
de Priscila

Partidário

Receio 
do lojista
Prejuízos
morais

Ato punido
pelo Códi-
go Penal

Atmosfera

Significa 
"novo", em
"neologia"

Compõem
o baralho

3/jet. 5/falir. 6/resumo. 7/moletom. 9/locatário. 10/serra do mar.

Confira 8 plantas da sorte poderosas para ter em casa
Espada-de-São-Jorge: ter um vaso 

dessa planta que leva o nome do santo 
guerreiro é tiro e queda de que o mal 
ficará longe de sua casa. Além disso, 
proporciona fartura e felicidade. Aten-
ção: lave bem as mãos após o contato 
com a planta, pois ela é tóxica.

Alecrim: para quem procura um 
grande amor ou quer manter o fogo 
da paixão sempre aceso, ter um pé de 
alecrim bem cuidado em casa vai atrair 
energias favoráveis ao romance.

Guiné: além de possuir folhas que 
deixam o ambiente mais bonito, a 

guiné é porreta para neutralizar as 
energias negativas. É bastante usada 
para garantir bons negócios. Segundo 
crenças antigas, se a muda plantada 
foi feita a partir de um galho roubado, 
o dono da planta terá sorte dobrada. 
Atenção: lave bem as mãos após o con-
tato com a planta, pois ela é tóxica.

Comigo-ninguém-pode: o grande 
poder dessa planta é mandar pra bem 
longe a inveja de seu lar. O ideal é dei-
xar o vaso perto da porta de entrada. 
Atenção: lave bem as mãos após o con-
tato com a planta, pois ela é tóxica.

Arruda: sorte e sucesso estão 
garantidos para quem cultiva um vaso 
desta erva de folhas pequenas em sua 
casa. A inveja também passará bem 
longe. Cuide bem dela para que fique 
bonita e sadia, assim, a energia será 
ainda mais forte! Atenção: lave bem 
as mãos após o contato com a planta, 
pois ela é tóxica.

Trevo de quatro folhas: essa planta 
é porreta para atrair sorte. Na natu-
reza são muito raros, já que o normal 
é possuírem apenas três folhas. Mas 
atualmente é possível comprar vasos 

apenas com os considerados da sorte.
Árvore da felicidade: o nome já 

diz tudo sobre essa pequena árvore 
de folhas delicadas. A felicidade é 
garantida para quem plantar e cuidar 
dela com carinho, principalmente no 
amor. O ideal para quem já se casou é 
ter duas em casa, uma perto da outra.

Pimenteira: esta é uma poderosa 
arma contra o mau-olhado e todo tipo 
de chabu. Ela tem o poder de absor-
ver as más energias que cercam quem 
cuida dela. É por isso que, quando fica 
muito carregada, acaba morrendo.
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A arte, um dos grandes valores da 

vida, deve ensinar aos homens: humil-
dade, tolerância, sabedoria e magnani-

midade. (Somerset Maugham)

ABERTO  - O Bandsports preparou um presente para os fãs da Fórmula 1. O sinal do canal estará aberto dias 
26, 27 e 28 de março independentemente do pacote contratado pelo assinante. No ar: os treinos da primeira 
etapa, circuito do Bahrein, nos dias 26 e 27, além das corridas da Fórmula 2.

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  
leitores do Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (26)  vivas para Die-
go Urbanski, Elizeu Auth e Sonia 
Maria Mattzzi Kinars.  No sábado 
(27) vivas para Cinthia Yokoama, 
Marcos Roberto do Nascimento,  

Emilia Yuqi Matsumoto , Ana Paula 
Antonio Cosmo e Jaqueline Fuzer 
Ziroldo.  No domingo  (28) vivas 
para Fabrício Kovalechen e Ra-

quel Schons e Luciano Guanho. Na 
segunda (29) parabéns para Mar-
ta Sueli Gadotti, Andreia Santos, 
Looise Cazarin e Sidney Lujan. Da 

coluna: felicidades!

DELAS!
A semana acaba com a agen-

da de sexta-feira ( Conec-
ta Delas) assinalando com 

novidades via email para as 
inscritas -, no sábado (27) 
tem Rodada de Negócios 

com Fabiane Rocha, às 10h, 
no Zoom. E o encerramento 
no domingo (28) promete 
surpresas e novidades para 
as empreendedoras com a 
presença de Ligia Blanco. 

Aproveitem o evento. 

ZOOM
MARIA DA HORA, colaboradora de 
Ordem dos Advogados / OAB  de 
Umuarama e também  sommelière 
de cervejas e Presidente da Asso-
ciação dos Cervejeiros Artesanais 
de Umuarama / CONCERVA comple-
ta idade nova no domingo (28) e 
ganha parabéns antecipados dos 
amigos e da coluna. 
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Risoto de linguiça, tomate e rúcula!
INGREDIENTES
n 5 gomos de Linguiça toscana 
sadia cortados em rodelas
n 1 unidade de cebola descascada 
e cortada em cubos pequenos
n 1 xícara de chá de arroz para 
risoto (arbóreo ou carnaroli)
n 1 xícara de chá de vinho branco 
seco
n 2 e meia xícaras de chá de caldo 
de legumes quente (de preferência 
caseiro)
n 2 unidades de tomates sem pele 
e sem sementes cortados em cubos 
pequenos
n Sal a gosto
n Pimenta dedo-de-moça picada a 
gosto
n Meio maço de rúcula picada
n 1 colher de sopa de margarina

MODO DE PREPARO
Em uma panela, doure as linguiças em sua própria gordura; acrescente a mar-
garina e a cebola e deixe dourar. Acrescente o arroz e refogue rapidamente; 

adicione o vinho e deixe evaporar.. Aos poucos, 
vá adicionando o caldo de legumes, mexendo 
sem parar, até que o arroz esteja “al dente” (não 
muito duro, nem muito mole). Junte o tomate e 
cozinhe por mais alguns instantes, sem parar de 
mexer. O arroz deve ficar cremoso, mas sem líqui-
do em excesso. Desligue o fogo, tempere com sal 
e pimenta e adicione a rúcula.  Sirva em seguida.
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