
Poderes Executivo e 
Legislativo e empresários 
discutem a criação do 
Fundo Municipal de 
Vacinas. A intenção 
é arrecadar recursos 
financeiros para que, 
paralelamente ao consórcio 
em que Umuarama está 
inserida, a administração 
possa também comprar 
imunizantes. 

Fundão

Seguindo o Estado

Alteração no
decreto libera

venda de bebidas
alcoólicas
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Vereadores autorizam o prefeito a
realizar o “pacotão da habitação”

APROVAÇÃO FOI POR UNANIMIDADE, EM SESSÃO ORDINÁRIA

l 2

 Nova Olímpia
é 3ª no ranking
da vacinação

no Paraná
l 4

 Tio que estuprou
a sobrinha de

10 anos é preso
dentro de casa
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Vacina 100%
paranaense

poderá abastecer
o País em 2022

l 8

Vereadores aprovaram ontem o projeto de lei que desafeta do domínio público 238 imóveis, em diferentes bairros, com a finalidade de 
possibilitar a transferência, outorgando aos atuais possuidores escrituras definitivas de doações, referentes a contratos de concessão 
de direito real de habitação. A entrega de escrituras é o resultado final de programas de habitação realizados em Umuarama.  

Interditada 
Após reforçar a estrutura da base, a Secretaria de 
Obras iniciou a recuperação do aterro na ponte 

que dá acesso ao Jardim São Cristóvão. Há algumas 
semanas a travessia vinha sendo realizada em meia 
pista, agora a interdição foi total para remoção do 

aterro, concretagem do fundo e preenchimento com 
pedra “rachão” e terra de melhor qualidade. 

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

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
28/2 a 28/3 0,5000 0,1159 0,0000
1/3 a 1/4 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,58% 23,83 
Vale ON +2,56% 97,98 
ItauUnibanco PN -0,04% 28,06 
Bradesco PN +0,41% 26,91 
Pão de Açúcar ON +7,10% 33,64 
Minerva ON +6,51% 10,47 

IBOVESPA: +0,56% 115.418 pontos

Iene 109,74
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 91,92

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,4% 5,7650 5,7660 +2,9%

PTAX  (BC) +1,5% 5,7919 5,7925 +4,7%

PARALELO +0,8% 5,5300 6,0400 +3,1%

TURISMO +0,8% 5,5300 6,0200 +3,1%

EURO +1,4% 6,8211 6,8236 +1,6%

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 29/03

Iene R$ 0,0528
Libra est. R$ 7,99
Peso arg. R$ 0,063
R$1: 1.113,21 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/03 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 1.393,00 -7,50 -0,8%
FARELO mai/21 398,10 -5,90 -5,5%
MILHO mai/21 546,75 -5,75 -0,1%
TRIGO mai/21 616,75 3,50 -6,6%

SOJA 158,89 0,6% 1,6% 158,00
MILHO 82,78 1,2% 11,0% 83,00
TRIGO 82,88 1,4% 6,9% 83,00
BOI GORDO 291,48 0,3% 2,3% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/03 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 29/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 3,8% 1,8%
SOJA Paranaguá 174,00 4,2% 3,0%
MILHO Cascavel 85,00 1,2% 7,6%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 19/3 físicas 15/3,domésticos 5/3
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Loterias
concurso: 2356Megasena
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TIME DO

Lotomania

Federal
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2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

04 06 02 02 05 07 00

Super Sete concurso: 073C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2164

02 06 07 12 15 19 21 24 28 47
48 55 60 71 78 84 86 89 91 93

Lotomania

49.364
41.717
36.405
41.050
29.555

07 11 22 27 35 43 46
CORITIBA/SC

11 14 22 33 80

SETEMBRO

04 23 24 25 26 27 31

concurso: 5527

03 10 25 36 51 58

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
28/3 - 15h50

Terça 30/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 28
min 18

max 28
min 15

Cascavel
max 26
min 13

Foz do Iguaçu
max 29
min 16

max 28
min 15

Curitiba
max 23
min 11

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 31/3/2021

Sol
Quinta 1º/4/2021

Secretários pedem à OMS prioridade 
ao Brasil na distribuição de vacinas

Brasília - Secretários esta-
duais de Saúde brasileiros 
pediram à OMS (Organização 
Mundial de Saúde) para priori-
zar o envio de vacinas ao Brasil 
por meio do consórcio interna-
cional Covax Facility. O governo 
federal espera receber em 2021 
cerca de 42 milhões de doses, 
suficientes para 10% da popula-
ção, por esse acordo internacio-
nal. O volume entregue ao Bra-
sil até agora, contudo, é pouco 

No Senado, governo diz que duas novas vacinas nacionais estão avançadas
Brasília - Mais dois novos 

imunizantes brasileiros contra 
a covid-19 estão em fase avan-
çada para pedir autorização 
da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) para 
iniciar testes clínicos no País. 
A informação é do secretário 
de Pesquisa e Formação Cien-
tífica do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, Marcelo 
Morales, que participou de uma 
audiência pública com os sena-
dores da Comissão Temporária 
da Covid-19 do Senado, nesta 
segunda-feira (29).

Uma dessas vacinas é um 
spray nasal. Desenvolvido pelo 
Laboratório de Imunologia do 
Instituto do Coração do Hospi-
tal das Clínicas, da Faculdade 
de Medicina da USP, coman-
dado pelo médico Jorge Kalil 
Filho. O imunizante não uti-
liza seringa nem agulha. “Há 
uma vantagem nessa vacina: 
ela aumenta a quantidade de 
imunoglobulina A das vias res-
piratórias e impede a entrada 
do vírus na própria entrada das 
vias respiratórias. Então, são 
vacinas de segunda geração, 
mais tecnológicas, com o adi-
cional de que nós investimos, 
aqui, no Ministério da Ciência 
e Tecnologia”, disse Morales.

Outra vacina para combater 

superior a 1 milhão de doses.
“A região das Américas tem 

recebido somente 7% do total 
das vacinas distribuídas por 
meio do mecanismo Covax, 
apesar das Américas terem 
44% de todos os casos e 48% 
de todos os óbitos do mundo 
nesta pandemia”, afirma ofício 
do Conass (Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde), 
endereçado na última sexta-
-feira (26) ao presidente da 

OMS, Thedros Adhanom.
No mesmo documento, os 

secretários pedem para a OMS 
“sensibilizar” a cúpula da ONU 
para que as doses excedentes 
de vacinas em países ricos 
sejam destinadas a países em 
maior crise na América, espe-
cialmente o Brasil.

Na semana passada, o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
afirmou a governadores que 
deseja dobrar o acordo com o 

consórcio para receber doses 
para 20% da população. O Bra-
sil aderiu ao Covax Facility em 
outubro de 2020, mas optou 
por receber a cota mínima. 
Havia possibilidade de fechar 
acordo para receber doses 
para até 50% da população. 

Autoridades que acompa-
nham as discussões, porém, afir-
mam que os pleitos de Queiroga 
e dos secretários não devem 
ter efeito imediato. A revisão 

dos critérios de distribuição de 
doses enfrentaria forte resistên-
cia política, pois há países que 
praticamente só estão rece-
bendo doses por meio deste 
consórcio. Além disso, segundo 
uma autoridade, há escassez 
de doses para o Covax. Uma 
barreira tem sido o Instituto 
Serum, da Índia, que fabrica 
parte das doses compradas 
pelo consórcio e tem limitado 
entregas ao exterior.

a covid-19 é desenvolvida 
na Universidade Federal de 
Minas Gerais, pelo pesquisa-
dor Ricardo Gazzinelli. “É uma 
vacina que utiliza uma pla-
taforma de vírus influenza 
e adenovírus. É uma vacina 
bivalente para a gripe e tam-
bém para coronavírus. Essa 
vacina também está bas-
tante adiantada e em breve 
teremos aí o protocolo na 
Anvisa”, garantiu o secretário.

Ainda segundo o Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia, 
uma vez iniciada a Fase 1, que 
avalia a segurança das vacinas 
em pacientes, serão necessá-
rios de R$ 20 milhões a R$ 30 
milhões. Já para a Fase 2, que 
atesta a eficácia da vacina, 
serão necessários de R$ 200 
milhões a R$ 320 milhões. 

Na semana passada, a 
Anvisa, recebeu pedidos de 
autorização para testes com 
outros dois imunizantes nacio-
nais contra o novo coronaví-
rus, a ButanVac e a Versamune.

AUMENTO NA PRODUÇÃO
A possibilidade de aumento 

de produção de vacinas no País 
também foi debatida durante 
a audiência pública. Segundo 
o vice-presidente executivo 
do Sindicato Nacional das 

Indústrias de Produtos para 
Saúde Animal, Emilio Salani, o 
Brasil pode produzir grandes 
volumes de vacinas inativadas 
nas plantas industriais de imuni-
zantes voltados à saúde animal.

Segundo Salani, algumas 
tratativas com o Instituto Butan-
tan, em São Paulo, que produz a 
CoronaVac, com vírus inativado, 
foram iniciadas. Depois da aná-
lise de uma série de questões 
técnicas, respondidas pelo Ins-
tituto, a conclusão é de que não 
há nada estranho à produção já 

desenvolvida para animais. “Se 
existe organismo - órgãos, funda-
ções, empresas, o que for - que 
domina as vacinas inativadas, 
nós podemos unir, fazer o con-
tato dessas empresas com os 
fabricantes de vacina, para que 
eles possam analisar a possi-
bilidade. Isso não colocará em 
risco o abastecimento de 300 
milhões de doses de vacina 
contra a febre aftosa, deman-
dado oficialmente pelo Minis-
tério da Agricultura durante o 
ano de 2021”, afirmou.

SPUTNIK V
D u ra n te  a  a u d i ê n c i a 

pública, os senadores tam-
bém pressionaram por cele-
ridade na autorização do 
uso emergencial da vacina 
russa Sputink V. A diretora da 
Anvisa, Meiruze Freitas, rea-
firmou que não está havendo 
postergação para análise do 
imunizante.

A análise do pedido, feito 
pela segunda vez na semana 
passada, foi suspensa por falta 
de documentos. 

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Câmara autoriza o prefeito a
criar o ‘pacotão da habitação’

Vereadores de Umuarama 
votaram ontem (segunda-fei-
ra, 29), em segundo turno, 
durante sessão ordinária, na 
Câmara Municipal, um pro-
jeto de lei que desafeta do 
domínio público imóveis, em 
diferentes bairros, com a fina-
lidade de possibilitar a trans-
ferência deles à particulares. 
O texto segue a Lei Municipal 
nº 3.227, de 19 de junho de 
2008 que, por sua vez, auto-
riza o Poder Executivo a outor-
gar aos atuais possuidores 
dos imóveis, escrituras defini-
tivas de doações, oriundos de 
Contratos de Concessão de 
Direito Real de Habitação com 
Condição Suspensiva.

A lei também segue as nor-
mas do decreto municipal 157, 
de 2019, que disciplina a outor-
ga de escritura pública de doa-
ção de imóvel residencial.

A regularização que o Exe-
cutivo pretende fazer com a 
aprovação definitiva do pro-
jeto, faz parte dos progra-
mas habitacionais, por onde 
foram entregues residências 
em vários bairros da cidade 
e, com a autorização, final-
mente os proprietários terão 
direito à escritura definitiva 
dos imóveis.

No total são 238 escritu-
ras que deverão ser repassa-
das aos moradores que rece-
beram suas casas dentro dos 

programas habitacionais, nos 
bairros Jardim Viveiros, Con-
junto Residencial Arco Iris, 
Jardim San Martin II, Parque 
Irani e Jardim Verde Vale.  

A proposição que trata do 
‘Pacotão da Habitação’ já foi 
votada em primeiro turno, em 
sessão ordinária e retornou 
ontem para a decisão definiti-
va dos parlamentares.

Na mensagem enviada ao 
presidente da Câmara, verea-
dor Fernando Galmassi, o pre-
feito Celso Pozzobom ressalta 
que a finalidade do município 
é possibilitar legalmente a la-
vratura e o registro de escri-
turas públicas definitivas de 
doação oriunda do contrato 
de concessão aos atuais pos-
suidores dos 238 imóveis.

TUDO EM UM SÓ
Consta ainda na men-

sagem que, por meio das 
Comunicações Internas, 
todos os imóveis constan-
tes na proposição em tela 
foram objeto de programas 
habitacionais, nos quais o 
uso do bem foi cedido aos 
administrados por meio de 
contratos da natureza su-
pramencionada.

Assim, o presente proje-
to busca desafetar, de uma 
única vez, todas as áreas 
utilizadas nos Programas, 
acabando com a problemá-
tica de se ter que apresen-
tar e aprovar um projeto de 
lei para cada solicitação de 
outorga de escritura públi-
ca de doação.

CÂMARA aprovou projeto que prevê a autorização ao Poder Executivo para entregar escri-
turas aos proprietários de casas entregues através de programas habitacionais

ALEX MIRANDA
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Poderes debatem
sobre a criação do
Fundo de Vacinas

O presidente da Câmara, 
Fernando Galmassi, junta-
mente com demais vereado-
res e o Procurador Jurídico do 
Poder Legislativo, Diemerson 
Castilho receberam na ma-
nhã de ontem (segunda-feira, 
29), a procuradora jurídica do 
Executivo Municipal, Carolina 
Cicote Moreira. A intenção 
do encontro, foi o início dos 
debates sobre a criação do 
Fundo Municipal de Vacinas, 
que seria mais uma alternati-
va para que o município possa 
acelerar a aquisição de doses 
voltadas à imunização da po-
pulação local, no combate à 
disseminação do coronavírus.

Vereadores já deram início 
às reuniões na última sema-
na, tanto que a Mesa Diretora 
da Câmara procurou alterna-
tivas para que possa auxiliar 
na aprovação de legislação 
pertinente quanto à elabora-
ção de projetos que venham 
a facilitar na aquisição de va-
cinas contra a covid-19, dire-
tamente pelo município, sem 
que tenha que passar pela 
tramitação junto a um consór-
cio, que inclusive, Umuarama 
já está inserido.

EMPRESARIADO
A proposta da criação do 

Fundo de Vacinas, tem como 
parâmetro a manifestação 
de diversos empresários da 
cidade, que se propuseram 

Embaixadores e senadores são cotados
para Ministério das Relações Exteriores

Após o anúncio do pe-
dido de demissão do atual 
ministro das Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, no-
mes começam a surgir como 
possíveis substitutos para o 
chanceler. Há quem defenda 
que a substituição aconteça 
no âmbito político, e há ain-
da a corrente que defende 
que o novo ministro seja um 
embaixador. Nomes como 
Fernando Collor e do embai-
xador Luis Fernando Serra 
estão sendo considerados.

No senado, três nomes 
são citados nos bastidores: 
Fernando Collor (Pros-AL), An-

Quadro Negro
O TCE-PR julgou parcialmente procedente Tomada de Contas 
que apurou irregularidade nos pagamentos por obras no 
Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Assis Brasil, 
no Município de Clevelândia (Sudoeste). O coordenador 
de Fiscalização, Evandro Machado, e o diretor de 
Engenharia, Projetos e Orçamentos da Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional (Sude) da Secretaria de Estado 
da Educação (à época), Maurício Jandoí Fanini Antônio; a 
construtora Elos Engenharia Ltda. e seu representante legal 
Alessandro Rodineli Borsati foram sancionados à devolução 
solidária de R$ 796.009,30, referentes a pagamentos 
adiantados pela execução das obras. O valor a ser restituído 
será corrigido pela Coordenadoria de Monitoramento e 
Execuções (CMEX) do TCE-PR.

Pregão das cadeiras
A publicação de editais 
para duas licitações, 
na modalidade pregão, 
com objetivo de 
comprar cadeiras do tipo 
“Presidente” e “Diretor”, 
para setores da Secretaria 
de Assistência Social, 
além de aparelhos de ar 
condicionado para diversos 
setores da Prefeitura, 
chamou a atenção do 
vereador Sorrisal. O 
vereador reconhece a 
legalidade do procedimento, 
mas acredita que o valor 
da aquisição de tais itens 
é muito alto. O município 
pretende pagar R$ 
444.793,55 na compra de 
312 cadeiras e 47 aparelhos 
de ar condicionado. O 
vereador Sorrisal disse que 
acompanha o certame e vai 
tentar impedir a realização 
da licitação. “O momento 
exige o direcionamento de 
recursos para atendimento 
a outras situações 
decorrentes da Pandemia”. 
O pregão está previsto para 
o dia 16 de abril.

Verdade dita
Ainda de acordo com Izamara, a resolução aponta que os 
recursos de cerca de R$ 350 mil servirão para comprar 
equipamentos destinados aos três CRAS e dois CREAS de 
Umuarama. “Para aquisição de cestas básicas ou doações 
só podemos utilizar recursos municipais e temos feito isso 
com muita responsabilidade, seriedade e compromisso 
com a população vulnerável, desde o início da pandemia e 
mesmo antes dela”, acrescentou Izamara.

 Vale alimentação
O município licitou a aquisição de 3 mil cartões de vale-
alimentação que substituirão as cestas básicas já a partir 
de abril. Com o cartão, a família poderá escolher produtos 
conforme sua necessidade (menos cigarro e bebida 
alcoólica), aproveitar promoções, descontos e ofertas 
(como quarta-feira verde). Além disso, foram concedidos 
R$ 349.837,89 em recursos para auxílio financeiro no ano 
passado, utilizado pelas famílias para pagamento de contas 
de água, energia e aluguel.

VEREADORES se reuniram ontem, na busca de acompanhar a elaboração de uma propo-
sição que atenda às necessidades para criação do fundo

FOTOS: ASSESSORIA

Alternativa
O interesse principal 
em criar uma parti-
cipação entre Poder 
Executivo, Legislativo 
e empresariado, é o 
de deixar o município 
preparado com este 
fundo, que serviria 
como alternativa para 
a compra de vacinas, 
caso o Plano Nacional 
de Imunização (PNI) 
apresente dificulda-
des no fornecimento 
das doses dos imunizantes para atender a grande massa brasileira. 
Através dos Recursos financeiros adquiridos através dos empresários, o 
município assim se ganha a possibilidade de se antecipar e, se houver 
a necessidade de proceder com os trâmites para a compra das vacinas, 
contará com embasamento legal para a empreitada.

a colaborar financeiramente 
com o município na compra 
das vacinas contra o vírus. 
No encontro de ontem, a pro-
curadora do município apre-

sentou detalhes referentes 
às questões jurídicas que 
permitem ao município, criar 
tal legislação para atender a 
tais propósitos.

tonio Anastasia (PSD-MG) e 
Nelsinho Trad (PSD-MS). Há 
ainda quem defenda o nome 
do ex-presidente Michel Temer 
(MDB-SP), que é, porém, citado 
com menos força. O nome de 
Fernando Collor é considerado 
uma opção desde fevereiro, 
muito antes do anúncio da pos-
sível saída de Aráujo.

No campo diplomático, 
são lembrados os nomes 
de dois embaixadores: Luís 
Fernando Serra, que repre-
sentam o Brasil na França, 
e Nestor Forster, embaixador 
nos Estados Unidos. O em-
baixador de Paris, no entan-

to, é visto por alguns parla-
mentares como uma opção 
tão ou mais radical que Er-
nesto Araújo. 

CAROLINA Cicote (esquerda) apresentando alternativas legais 
para a elaboração da proposta

O nome de Fernando Collor é considerado 
uma opção desde fevereiro, muito antes do 
anúncio da possível saída de Aráujo
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Destinação específica
Os recursos do Fundo 
Estadual de Assistência 
Social têm destinação 
específica, podendo ser 
aplicados exclusivamente 
na aquisição de 
eletroeletrônicos, mobiliário 
em geral, equipamentos 
de informática, 
eletrodomésticos e veículo, 
conforme a deliberação 
nº 067/2019 do CEAS/
PR e Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf). Inclusive 
são vedadas despesas 
correntes/custeio, como 
aquisição de materiais 
de expediente, gêneros 
alimentícios, materiais 
esportivos e pedagógicos, 
entre outros, pagamento 
de equipe de referência 
ou aluguel. A secretária de 
Assistência Social, Izamara 
de Moura, lamenta as 
informações equivocadas 
que circulam dando a 
entender que possa existir 
desvio de finalidade, o que 
resultaria em improbidade 
administrativa.
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Nova Olímpia está
em 3a no ranking
das vacinação no PR

A Secretaria de Saúde do 
Estado informou ontem que 
158 municípios do Paraná ul-
trapassaram a marca de 10% 
da população imunizada com 
a primeira dose da vacina con-
tra a covid-19. A quantidade 
representa 39,6% das 399 ci-
dades paranaenses. O muni-
cípio de Nova Olímpia, situado 
a cerca de 48 quilômetros de 
Umuarama é a terceira cida-
de que apresentou proporcio-
nalmente o maior número de 
pessoas vacinadas.

No total, o Estado fez 
933.836 aplicações iniciais 
(8,94%), de acordo com o 
ranking da vacinação, elabora-
do pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) – o levanta-
mento foi atualizado às 15h05 
de ontem (segunda-feira, 29) e 
leva em consideração pesso-
as com mais de 18 anos.

Nova Laranjeiras, na Região 
Centro-Sul, é proporcionalmen-
te o município com mais pesso-
as protegidas: 18,82% da po-
pulação já recebeu a primeira 
dose do imunizante. Rio Bom, 
no Vale do Ivaí, com 17,67%, 
e Nova Olímpia, no Noroeste, 
com 17,41%, completam o pó-
dio da vacinação. A média esta-
dual é de 8,94%.

Cidade mais populosa do 
Paraná com quase 2 milhões 
de habitantes, Curitiba é a 
108ª do ranking, alcançando 
10,9% das pessoas. A Capi-
tal, porém, lidera em núme-
ros absolutos, com 190.920 
imunizados. 

Vacinômetro
A Secretaria de Comunicação de Umuarama (Secom) divulga 

diariamente os números da vacinação contra o coronavírus no 
município, através do vacinômetro. Até ontem (segunda-feira, 29), 

a Secretaria Municipal de Saúde havia vacinado 13.846 pessoas dos 
grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização 
(PNI) e 2.241 pessoas também haviam recebido a segunda dose 

da vacina. A vacinação para idosos terá continuidade nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de referência nos próximos dias.

Distribuição
Já foram encaminhadas para as Regionais de Saúde, e poste-

riormente aos municípios, 1.726.479 doses, 99,9% das 1.727.850 
vacinas recebidas pelo Paraná do Ministério da Saúde. As 1.371 que 
ainda não foram enviadas às regionais estão no Centro de Medica-
mentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, onde são organizadas 

para distribuição nos próximos dias. Com o maior fluxo de produção 
de vacinas por parte do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), o Paraná deve receber do Ministério pelo menos 
300 mil doses por semana, o que vai permitir ainda mais avanço na 

imunização dos paranaenses.

Segunda dose
Em relação à segunda dose, que garante a imunização por 

completo, o Paraná realizou até as 15h05 de ontem (29) 213.614 
aplicações, com média de 2,05%. Tamarana, na Região Norte, com 
10,8%, e Nova Laranjeiras, com 10,65%, foram as únicas cidades 
a romper a barreira dos 10% da população protegida. Entre os 

munícipios mais populosos do Estado, destaque para Pato Branco 
(3,16%), Cascavel (3,09%), Londrina (3%) e Curitiba (2,75%).

Londrina (51.687), Maringá 
(44.673), Cascavel (31.725) 
e Ponta Grossa (27.361) 
aparecem na sequência.

Além da agilidade na distri-
buição das doses por parte do 
Estado, o governador Ratinho 
Jr relaciona o bom desempe-
nho do Paraná à campanha 
Vacina Parnaá de Domingo a 
domingo, iniciada no fim de 
semana passado.

“Somos o primeiro Estado 
a lançar uma campanha desse 
porte porque queremos atingir 

rapidamente o maior número 
possível de paranaenses imu-
nizados. A vacinação é a única 
alternativa que temos para ven-
cer essa pandemia, por isso é 
importante a adesão em mas-
sa dos municípios para acele-
rar esse processo”, afirmou 
Ratinho Junior. “Nossa meta 
é imunizar, ainda no mês de 
abril, todas as pessoas com 60 
anos ou mais, que é o grupo 
mais atingido pela covid-19. A 
maioria dos óbitos pela doença 
é dessa faixa etária”.

MUNICÍPIOS do Paraná aderem à vacinação de domingo a domingo

AEN

1 milhão de doses
O Paraná ultrapassou a 
marca de 1 milhão de doses 
aplicadas da vacina contra o 
novo coronavírus. Até o início 
da tarde de domingo (28), o 
vacinômetro disponível no 
site da Secretaria de Estado 
da Saúde contabilizava 
1.002.683 aplicações, 
sendo 792.734 paranaenses 
imunizados - 209.949 
receberam a dose de reforço.  

Celeridade
Os municípios paranaenses 
estão comprometidos 
em acelerar a vacinação 
contra a covid-19, que 
agora passa a ser aplicada 
ininterruptamente, de 
domingo a domingo. O 
governador Ratinho Junior 
reforçou a necessidade de 
acelerar a vacinação para que 
o Paraná feche o mês de abril 
com 100% pessoas com mais 
de 60 anos imunizadas, além 
de incluir novos públicos, 
como policiais e professores.

Queda               
A perda de espaço no 
comércio regional na última 
década fez o Brasil deixar 
de exportar US$ 56,2 
bilhões para a América do 
Sul. A conclusão consta 
em levantamento da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria). A participação 
do Brasil nas importações 
dos demais países sul-
americanos caiu de 14,5% 
em 2010 para 10,7% em 
2019. Da mesma forma, os 
países do subcontinente 
deixaram de vender para cá 
- o Brasil absorveu apenas 

Segunda Ponte 
A construção da 
Ponte Internacional 
da Integração sobre 
o Rio Paraná, que 
vai ligar Foz do 
Iguaçu, no Brasil, e 
Presidente Franco, 
no Paraguai, está 
com 49% da obra 
concluída. Os 
investimentos nessa obra, financiada pela Itaipu Binacional, 
já somam R$ 115 milhões. A estrutura terá 760 metros de 
comprimento e vão-livre de 470 metros, o maior da América 
Latina. A previsão é de que a obra seja entregue em 2022.

7,4% das exportações sul-
americanas em 2019, contra 
10,5% em 2010.

Taxa de mortalidade                                                                                                                                      
Entre novembro de 2020 
e março deste ano, oito a 
cada dez pacientes com 
covid-19 intubados em UTIs 
do Brasil morreram, segundo 
dados do Ministério da Saúde 
compilados por pesquisadores 
da USP e da Fiocruz. A taxa 
de mortalidade de pacientes 
internados no País, de 83,5%, 
é uma das maiores do 
mundo.

Moderno  
A Embraer apresentou pela 
primeira vez em voo o seu 
novo carro voador elétrico. 
O protótipo em tamanho 
reduzido decolou da sede da 
Embraer em Gavião Peixoto 
(SP). O projeto faz parte 
da Eve Urban Air Mobility 
Solutions, dedicada a 
desenvolver o ecossistema de 
mobilidade aérea urbana.

Vem vacina!
O Instituto Butantan 
entregou nessa segunda-
feira (29) nova remessa 
de 5 milhões de doses da 
Coronavac, vacina contra 
covid-19 do laboratório 
chinês Sinovac, ao Ministério 
da Saúde. Nessa segunda, 
o Butantan chegou a 19,3 
milhões de doses enviadas ao 
ministério somente em março. 
O cronograma de entregas de 
vacinas do Ministério da Saúde 
prevê 575,3 milhões de doses de 
vacinas até o final deste ano. São 
mais de 562 milhões de doses já 
contratadas pela pasta.

VALTEMIR DE SOUZA/ITAIPU
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Foco Nacional
O Congresso Nacional - deputados e senadores - e em especial os 

presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (MG) e Arthur 
Lira (AL), respectivamente, são responsáveis diretos por parte dos 
altos números de contaminação por coronavírus em Brasília. A 

decisão de manter as atividades parlamentares e as portas abertas 
das dependências de anexos e gabinetes durante a discussão das 
emendas do Orçamento da União lotou a capital. Estima-se que 

mais de mil prefeitos e vereadores visitaram Brasília em fevereiro 
e parte de março, sem contar lobistas e empresários, muitos deles 
contaminados e assintomáticos. O resultado se vê com registros 
de assessores contaminados em vários gabinetes das Casas. Até 
ontem à noite, o DF registrava 5.757 mortes, mais de 340,4 mil 
contaminados e cerca de 318,8 mil recuperados da covid-19.

Alto preço
Durante a maratona de 
prefeitos e vereadores atrás de 
emendas, os departamentos 
médicos das Casas ficaram 
lotados. Médicos constataram 
numerosos casos em testes.

Três senadores
Há uma suspeita de que 
o saudoso senador Major 
Olímpio tenha se contaminado 
numa dessas visitas ao 
gabinete. Três senadores 
(Arolde de Oliveira e José 
Maranhão, além de Olímpio) 
já morreram vítima da doença.

Uma cidade
O Congresso é praticamente 
uma “pequena cidade”. 
Num dia normal, cerca de 
30 mil pessoas passam pelas 
dependências das Casas. 

Alívio na roça
Não é só o ex-presidente Lula 
quem respira aliviado com a 
anulação das condenações sob 
a caneta do então juiz federal 
Sergio Moro. Comemora 
também quem é apontado 
como verdadeiro dono do sítio 
de Atibaia (SP), Jonas Suassuna, 
onde a Operação Lava Jato 
encontrou supostas provas mais 
robustas que as do caso do 
tríplex do Guarujá (SP). 

Cantinho camarada
A despeito de a Polícia Federal 
ter encontrado pedalinhos com 
nomes de netos do Lula no lago 
e objetos pessoais numa suíte 
da casa-sede, Suassuna garante 
a próximos que era só um 
empréstimo do canto rural ao 
ex-presidente. Caberá à Justiça 
Federal no DF, agora, acolher a 
denúncia com provas já coletadas 
ou arquivar de vez o caso.

 Quem é
Jonas Suassuna ficou rico 

vendendo CDs de trechos 
da Bíblia narrados pela voz 
do jornalista Cid Moreira. 
Depois entrou no negócio de 
telecomunicações, sócio da 
antiga Telemar. O empresário, 
primo do então senador Ney 
Suassuna, conseguiu pontes 
políticas e assim se aproximou 
de Lula da Silva, de quem 
virou um grande amigo.
 
Juiz decidirá
Jonas passou a oferecer o 
sítio a Lula depois que o 
petista deixou a presidência, 
conta a amigos, e diz que 
nunca esperava ter tanta 
complicação na Justiça por 
causa disso.

Minirreforma
A minirreforma ministerial 
do presidente Bolsonaro, que 
seria após a Páscoa, começou 
ontem com a demissão do 
chanceler Ernesto Araújo, 
após pressão política - mas 
também empresarial de 
exportadores. Pelo menos 
cinco pastas terão mudanças.

Em repouso
O presidente do PRTB, Levy 
Fidélix, está internado se 
tratando contra da covid-19, 
com leve melhora, diz amigo, 
num hospital particular de 
São Paulo. A Coluna não 
conseguiu contato com sua 
assessoria. E a do hospital, 
consultada, não retornou.

Porradaria, não
A União dos Policiais do Brasil 
está irada com declarações 
de Roberto Jefferson, 
presidente do PTB, contra 
atuação da Guarda Municipal 
nas cidades no combate a 
quem desobedece decretos 
de confinamento contra a 
covid-19. Jefferson pode 
perder candidatos militares 
nas eleições do ano que vem.

Alterado o decreto
e liberada a venda
de bebidas alcoólicas

Na noite do último do-
mingo (28) terminou a vi-
gência do decreto municipal 
86/2021, que decretou lock-
down em Umuarama. Porém, 
algumas restrições ainda es-
tavam mantidas. Uma delas 
era a comercialização de be-
bidas alcóolicas, que seguia 
proibida no município.

No entanto, no final da 
tarde de ontem (segunda-fei-
ra, 29) a Prefeitura informou, 
através da Secretaria de co-
municação (Secom), que está 
revogado o inciso do decreto 
86/2021 que proibia a venda 
de bebidas em Umuarama, 
em qualquer horário.

Desta forma, passa a va-
ler o decreto estadual, que 

Mais uma vítima de covid
morre dentro de ambulância

Mais duas mortes decor-
rentes de complicações da 
covid-19 foram confirmadas 
ontem (segunda-feira, 29), 
em Umuarama, pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. As víti-
mas foram uma mulher de 57 
anos, que estava internada no 
Hospital Cemil, e um homem 
de 82 anos que era transpor-
tado para internamento por 
uma ambulância do Samu.

Com estas fatalidades, su-
biu para 121 o total de mor-
tes provocadas pela doença.

Ainda na segunda, foram 
registrados 42 novos casos 
de covid-19 (são 26 mulhe-
res, 12 homens e quatro 
crianças). O número de diag-
nósticos positivos para o co-
ronavírus saltou para 9.021 
acumulados desde março do 
ano passado. Desse total, 
6.644 já se recuperaram, 
2.225 seguem em isolamen-
to domiciliar e 46 umuara-
menses estão hospitaliza-
dos no momento – 18 em 
unidades de terapia intensi-

va e 28 em enfermarias.
Há ainda 1.425 pessoas 

com suspeita de infecção 
pelo coronavírus. As noti-
ficações de síndromes gri-
pais agora somam 22.564 
no período de um ano e 
12.118 suspeitas foram 
descartadas.

Todos os 33 leitos de UTI 
autorizados pelo SUS nos 
hospitais da cidade estão 
ocupados, bem como 52 
dos 64 leitos de enfermaria 
(81% da capacidade).

restringe a comercialização 
e o consumo de bebidas 
alcoólicas entre as 20h às 
5h do dia seguinte, durante 

COMERCIALIZAÇÃO de bebidas alcoólicas segue decreto do Governo Estadual

DIVULGAÇÃO

Mariluz começa a imunizar
idosos com mais de 65 anos

toda a semana. O decreto 
municipal 096/2021 passa 
a valer a partir de hoje (ter-
ça-feira, 30).

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mariluz começou 
ontem (segunda-feira, 29) a 
vacinar idosos com idade aci-
ma de 65 anos contra a co-
vid-19. As doses estão sendo 
aplicadas na unidade de saú-
de Joaquim Lopes Gutierrez.

Os idosos que estão den-
tro desta faixa etária preci-
sam levar documentos pes-
soais como o CPF e também 
o cartão SUS.  As vacinas 
serão ministradas enquanto 
houve doses em estoque.

Na última semana foi reali-
zada uma força tarefa para va-
cinação de idosos acima de 69 
anos na cidade. Em dois dias 

foram aplicadas 304 doses de 
vacina contra a Covid-19.

Conforme o último boletim 
epidemiológico divulgado no 
domingo (28), a cidade tem 
695 casos positivos da do-

ença e 26 óbitos. Há 34 pa-
cientes estão em isolamento 
domiciliar e 3 estão interna-
dos, sendo 1 em enfermaria e 
outros 2 em leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).

OS idosos que estão dentro desta faixa etária precisam levar documentos pessoais como o 
CPF e também o cartão SUS
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Acusado de estuprar  a sobrinha de 
10 anos é preso em casa em Iporã

Na ta rde de ontem 
(segunda-feira, 29), após 
investigações, policiais 
civis que atuam na cidade 
de Iporã (a 54 quilômetros 
de Umuarama), prenderam 
um homem, de 48 anos, 
acusado de estupro de vul-
nerável. A vítima seria uma 
menina de apenas 11 anos, 
sobrinha do acusado.

Laudos apontam que menino de
3 anos morreu vítima de agressão

A detenção e o encami-
nhamento do homem, se 
deu por força de mandado 
judicial de prisão preven-
tiva, expedido pela Justiça 
da Comarca.

O acusado estava den-
t ro  de sua res idênc ia 
quando foi localizado pelos 
investigadores.

Segundo os policiais, o 

investigado, que não possui 
antecedentes criminais, tio 
da criança, teria se aprovei-
tado da proximidade relativa 
ao parentesco com a grota e 
iniciado os abusos há aproxi-
madamente 8 meses. Desde 
o ano passado, ele vem prati-
cando atos libidinosos, além 
de enviar, através de redes 
sociais, fotos nu e ainda 

pedia para que a menina, 
que à época tinha apenas 10 
anos, também lhe enviasse 
fotos nuas. O acusado ainda 
manipulava a criança para 
que esta não dissesse a nin-
guém sobre os atos libidino-
sos cometidos.

Depois da descoberta, a 
Polícia Civil de Iporã, através 
do delegado Thiago Soares, 

pleiteou à Vara Criminal da 
comarca, pela prisão preven-
tiva do investigado. Tão logo 
foi expedido o documento, 
os investigadores saíram 
a campo e localizaram o 
homem procurado.

Encaminhado à Cadeia 
Pública de Iporã, o tio da 
vítima foi colocado à disposi-
ção da Justiça.

Laudos feitos pelo IML 
(Instituto Médico Legal) con-
firmaram que o menino de 
três anos que morreu em 
Cianor te, (84 quilômetros 
de Umuarama), foi vítima de 
agressão, segundo a Polícia 
Civil. Os resultados dos exa-
mes saíram no sábado (27).

O menino foi levado a 
uma UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), na quinta-feira 
(25), pelo padrasto. Ele che-
gou com vida à unidade, 
mas morreu em seguida. O 
homem foi preso e negou as 
agressões em depoimento.

Segundo a polícia, os lau-
dos indicaram que a causa 
da morte foi uma hemorragia 
causada pelo rompimento do 

Homicídio em Altônia

A Polícia Civil de Altônia 
investiga o assassinato de 
Cleberson Aparecido Pacheco, 
37 anos, alvejado com 12 dis-
paros de arma de fogo, no 
Jardim Morumbi, na manhã 
de sábado (27). A vítima 
estava lavando a calçada em 

frente sua residência quando 
foi abordado pelos autores do 
crime. Segundo levantamentos 
iniciais dos investigadores, Cle-
berson possuía antecedentes 
criminais por contrabando e 
descaminho. Os autores do 
crime não foram identificados.

pâncreas. Além disso, o IML 
não constatou evidências que 
indicassem violência sexual.

O delegado-chefe de Cia-
norte, Jonas Amaral, afirmou 
que a Justiça converteu a prisão 
do padrasto em preventiva.

Além disso, a Polícia 
Civil disse que pediu à Jus-
tiça uma perícia na casa da 
família. O caso continua 
sendo investigado.

O CASO
Após a morte do menino na 

UPA, funcionários chamaram a 
Polícia Militar (PM). Segundo a 
PM, a vítima apresentava mar-
cas de hematomas pelo corpo.

O padrasto prestou depoi-
mento à Polícia Civil e negou 

que tenha agredido o menino. 
Ao ser perguntado sobre os 
machucados da criança, o 
homem disse que foram cau-
sados enquanto ela brincava.

Familiares da mãe do 
menino disseram que o casal 
estava junto há um ano e 
que viviam em uma casa aos 
fundos da residência da avó 
materna da criança.

A mãe do menino também 
foi ouvida. Ela disse que o 
convívio do padrasto com o 
menino, na percepção dela, 
era saudável, mas que a 
vítima não gostava de ficar 
sob os cuidados do homem.

A polícia apura uma possí-
vel omissão ou conivência da 
mulher no caso.

Homicídio em Nova Olímpia
A Polícia Civil de Cruzeiro 

do Oeste investiga a morte 
de Dieferson de Souza, 29 
anos, que foi vítima de esfa-
queamento por volta das 21h 

DIVULGAÇÃO

da sexta-feira (26), na cidade 
de Nova Olímpia (48 quilôme-
tros de Umuarama). O crime 
aconteceu durante uma briga 
generalizada numa praça no 

centro da cidade. Quando os 
PMs chegaram ao local, os 
envolvidos haviam se espa-
lhado, mas logo depois 
tiveram que retornar para 
atender a um chamado 
de socorro, pois havia um 
homem ferido por golpes de 
faca no quintal de uma casa 
per to da praça. O homem 
ferido, que possuía várias 
passagens pela polícia. 
O corpo foi encaminhado 
ao IML de Umuarama, 
onde foi  necropsiado e 
depois l iberado para os 
atos fúnebres.

O prejuízo estimado ficou entre R$ 12 mil e R$ 15 mil reais na loja 
MZ Modas, situada na avenida Maringá, centro de Umuarama. Uma 
quadrilha invadiu o estabelecimento na última sexta-feira (27) e levou 
inúmeras peças de roupa. O registro das câmeras de segurança apontou 
que o crime foi praticado por volta das 15h e que o bando era formado 
por quatro homens, que ficaram cerca de 3 horas nas imediações espe-
rando momento certo para a invasão.
A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência também 
foi registrado na Polícia Civil (PC), que já iniciou as investigações. 
Há suspeitas de que os integrantes do grupo criminoso também 
tenham agido da mesma forma em ocasiões anteriores em Cianorte e 
em Campo Mourão.

DIVULGAÇÃO
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Agência do Trabalhador tem vagas
temporárias e obras na PR-323

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama está encami-
nhando trabalhadores para 
a empresa contratada pelo 
governo do Estado para 
as obras de duplicação 
da Rodovia PR-323, entre 
o trevo do Posto Gauchão 
e o entroncamento para 
Mariluz. Também há vagas 
para ser viço temporário 
no Rio Grande do Sul, com 
despesas pagas.

Os interessados em atu-
ar nas obras da rodovia de-
vem agendar o atendimen-
to no site justiça.pr.gov.
br e pegar o encaminha-
mento na agência, com os 
currículos em mãos, para 
então ir até a empresa em 
horário comercial. As va-
gas disponíveis são para 
pedreiro, ser vente, arma-
dor, carpinteiro, motoris-
ta (com CNH categoria 
C), apontador, operador de 
rolo, operador de escava-
deira hidráulica e greidista.

Já a Kuhlmann Monitora-
mento Agrícola requisitou à 
Agência do Trabalhador dez 
funcionários para trabalho 
temporário no Rio Grande 
do Sul. A empresa oferece 
salário em carteira de R$ 
1,6 mil, acrescido de R$ 
60,00/dia de alimentação, 
R$ 50,00 de lavanderia por 
semana e R$ 25,00 para re-
carga de celular por semana, 
além de estadia em hotel.

As vagas são de consultor 
agrícola e os requisitos ne-
cessários são 2º grau com-
pleto, disponibilidade para 
viagem, carteira de habili-
tação definitiva e facilidade 
no manuseio de tablet. Os 
interessados devem entrar 
em contato pelos fones (41) 
99246-4732 e 0800 765-
5565 ou ainda pelo e-mail 
jhulia.rafaele@kuhlmann.
com.br, neste caso não é ne-
cessário passar pela Agên-
cia. O contato deve ser dire-
to com a empresa. VAGAS são para empresa contratada pelo Estado para obras na PR-323 entre o trevo do Posto Gauchão e o entroncamento para Mariluz

DIVULGAÇÃO
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Brasil poderá ganhar vacina 100%
paranaense desenvolvida na UFPR

O Brasil pode ganhar no 
ano que vem uma vacina con-
tra a covid-19 integralmente 
desenvolvida no Paraná. 
Criado pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), o 
imunizante está sendo desen-
volvido por professores e 
cientistas da instituição e já 
demonstrou títulos de anticor-
pos comparáveis e até supe-
riores aos repor tados pela 
vacina AstraZeneca/Oxford. 
O imunizante está em estu-
dos na fase pré-clínica rea-
lizados em camundongos. A 
previsão é de que a vacina 
possa estar disponível em 
2022. A informação foi reve-
lada na reunião ontem (29) 
da Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Durante o encontro, os 
deputados membros da 
Frente aprovaram o envio de 
um requerimento para Mesa 
Executiva da Assembleia 
solicitando a destinação de 
R$ 2 milhões de recursos do 
próprio orçamento da Casa 
para ajudar a financiar o 
desenvolvimento da vacina 
paranaense. A importância 
do apoio para o estudo foi 
destacada pelo coordenador 
da Frente Parlamentar, depu-
tado Michele Caputo (PSDB). 
“A Universidade Federal do 
Paraná nunca nos falta no tra-
balho em busca da ciência e 
da pesquisa”, afirmou Caputo. 

Os detalhes da vacina 
foram apresentados pelo rei-
tor da UFPR, Ricardo Marcelo 
Fonseca, e por três professo-
res/pesquisadores que enca-
beçam a pesquisa. Segundo 
o reitor, a vacina usa insu-
mos nacionais, o que dimi-
nui o custo de produção do 

Oxigênio
O coordenador-geral da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, explicou que o órgão 

está realizando um trabalho para arrecadar cilindros de oxigênio que estão sendo distribuídos para 
instituições de saúde. De acordo com Schunig, o Estado já recebeu 264 cilindros. “Eles estão sendo 

distribuídos conforme uma lista de prioridades da Secretaria Estadual da Saúde”, informou. 
Segundo o órgão, empresas e pessoas físicas podem ajudar a evitar a falta de oxigênio. A 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disponibilizou um número de telefone, com atendentes 
disponíveis 24 horas por dia, para quem puder doar ou emprestar cilindros de oxigênio O objetivo 
é aumentar os estoques no Estado, comprometidos com o aumento de internações causadas pela 
Covid-19. Quem quiser doar basta só ligar para o número (41) 3281-2532. As doações podem ser 

feitas de qualquer lugar do Paraná e os cilindros poderão ser devolvidos. 
Por fim, o diretor do Hospital San Julian, Ricardo Sbalqueiro, falou sobre os impactos da Covid-

19 em hospitais psiquiátricos e os prejuízos da doença à saúde mental das pessoas. Ele explicou 
como, além da contaminação, o vírus tem outras consequências na vida das pessoas, resultando no 

aumento da depressão e suicídios. “Temos um cenário bastante agravado”, explicou.  

Mini usinas
O deputado Reichembach (PSC), que participou da reunião, sugeriu que sejam instaladas mini 

usinas de oxigênio nos municípios paranaenses. “Esta é uma solução emergencial que tem sido 
adotada em algumas cidades do Sudoeste, o que vai gerar um alívio para os hospitais e famílias que 

têm seus entes queridos internados e precisando deste recurso”, afirma.
Segundo o deputado, Ampére, Santa Izabel do Oeste e Dois Vizinhos são exemplos de municí-

pios que aderiram à iniciativa, e que poderão abastecer os cilindros dos hospitais in loco. Francisco 
Beltrão deve iniciar a instalação da usina ainda esta semana. Além disso, também poderão ser 

abastecidos os equipamentos utilizados em ambulâncias, e os cilindros de pacientes que fazem uso 
do oxigênio para o tratamento em casa. Clevelândia e Mariópolis, ambos municípios do Sudoeste, 

se uniram para a instalação da mini usina, um investimento de cerca de R$ 300 mil, com capacidade 
de 161,28 metros cúbicos produzidos por dia.

Esforços
A reunião contou também com a participação do secretá-

rio-chefe da Casa Civil, Guto Silva, que explicou o trabalho do 
governo estadual para garantir a imunização da população. 
Guto Silva informou que o governo já iniciou as tratativas 

junto ao Ministério da Saúde para a instalação de uma fábrica 
de vacinas no Paraná. De acordo com o chefe da Casa Civil, os 
investimentos podem chegar a R$ 1 bilhão. “Com esta fábrica, 

poderíamos contribuir para termos em breve uma vacina 
totalmente paranaense, criando um terceiro eixo de tecnolo-

gia, além de Rio Janeiro e São Paulo”, disse Guto Silva. 
O diretor-executivo do Consórcio Paraná Saúde, Carlos Setti, 

detalhou os esforços do órgão para adquirir vacinas. O Consórcio 
iniciou tratativas com 12 fabricantes de vacinas, que informaram 

que a comercialização de imunizantes está sendo realizada apenas 
para o governo federal e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

imunizante. De acordo com 
a UFPR, a vacina se mostrou 
eficaz sem o acréscimo de 
adjuvante, substância utili-
zada para facilitar a resposta 
imune normal. As par tícu-
las do polímero bacteriano 
polihidroxibutirato (PHB), uti-
lizadas pelos pesquisadores 
para inserir par tes da pro-
teína viral do Sars-CoV-2 no 
organismo, já apresentam a 
atividade de adjuvante, mos-
trando a resposta imune em 

camundongos. “Temos hoje 
no Brasil entre oito e 10 vaci-
nas em desenvolvimento. A 

nossa vacina está entre as 
cinco mais avançadas. Nossa 
previsão é de que em seis 

KASSIO PEREIRA/ALEP

A previsão é de que a vacina possa esteja disponível em 2022, segundo Michele Caputo, coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus na Alep

meses podemos chegar na 
fase de testes clínicos”, infor-
mou o reitor da universidade. 
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NOTÍCIAS DA

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

Estão abertas as inscrições para a 
pós-graduação em Recursos Estéticos 
Não Cirúrgicos da Universidade 
Paranaense – Unipar, Unidade 
de Umuarama, e é destinada a 
profissionais formados em Farmácia, 
Biomedicina, Medicina e àquelas que 
queiram atuar na área da estética 
invasiva não cirúrgica, desde que 
autorizados por seus conselhos.

A especialização visa habilitar 
o profissional a compreender 
mecanismos fisiológicos e suas 
interações com os procedimentos 
estéticos e cosméticos; aplicar as 
técnicas invasivas não cirúrgicas 
e dermocosméticos; aprender 
procedimentos corporais e faciais 
dentre os permitidos por lei, 
embasando práticas não invasivas e 
invasivas não cirúrgicas.

As inscrições podem ser feitas até o 
dia 31 de março pelo site https://pos.
unipar.br/especializacao/recursos-
esteticos-nao-cirurgicos/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.

A especialização é destinada a profissionais que queiram 
atuar na área da Estética Invasiva Não Cirúrgica

Inscrições abertas para pós em Recursos 
Estéticos Não Cirúrgicos

Ponte do Jardim São Cristóvão foi
interditada para recuperação do aterro

Após reforçar a estrutura 
da base, com uma laje de 
concreto e enchimento de 
espaços que estavam sendo 
erodidos pela água do cór-
rego Pinhalzinho, a Secreta-
ria de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação da Prefeitura ini-
ciou a recuperação do aterro 
na ponte que dá acesso ao 
Jardim São Cristóvão (pró-
ximo à estação de trata-
mento de esgoto da Sane-
par). Há algumas semanas 
a travessia vinha sendo 
realizada em meia pista, por 
conta do afundamento em 
uma das cabeceiras. Agora 
a interdição foi total para 
remoção do aterro, concre-
tagem do fundo e preenchi-
mento com pedra “rachão” 
e terra de melhor qualidade.

Durante as obras, os 
motoristas devem acessar 
o bairro pela outra ponte, na 
antiga Estrada Canelinha, 
que liga a saída do viaduto da 
PR-323 à Avenida Alexandre 
Ceranto. O aterro da ponte no 
sentido bairro cedeu sema-
nas atrás em vir tude das 
chuvas. Após um período de 
espera para estabilização do 
solo, os reparos foram ini-
ciados pela base da estru-
tura. “Fizemos uma sonda-
gem apurada e percebemos 
que o rio ‘roubava’ terra 
por baixo das fundações”, 

Efeito cachoeira
O nível do rio foi elevado na passagem sob a ponte e a saída 

agora tem uma queda d’água direcionada por bases de concreto, 
para evitar o efeito ‘cachoeira’, que resultaria em erosão e com-

prometimento da estrutura. “Agora estamos recuperando o aterro 
que afundou. Ele também será escavado e reforçado com pedra 

rachão, para só então receber a nova capa asfáltica”, acrescentou 
o diretor de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco. O serviço 
restabelece essa importante ligação para os moradores do São 

Cristóvão, operários da Sanepar e também ao Colégio Agrícola e 
à fazenda da UEM (Universidade Estadual de Maringá). Pozzobom 
lembrou ainda que a ponte do Pinhalzinho recebe grande parte da 
água das chuvas captadas pelas redes pluviais da cidade e, embora 
não seja o modelo ideal, suportou bem todos esses anos. “Faremos 

os serviços necessários para que a ponte seja restaurada e conti-
nue segura, atendendo aos moradores e trabalhadores que por ali 

passam diariamente”, concluiu.

A fiscalização de 
descumprimentos 
aos decretos 
estabelecidos para 
o enfrentamento 
da pandemia de 
coronavírus em 
Umuarama teve 
continuidade no 
final de semana 
e quase 100 
denúncias foram 
recebidas pela 
Guarda Munici-
pal e Vigilância 
Sanitária, da 
Coordenadoria 
de Vigilância 
em Saúde do 
município. Sábado 
(27), entre as 7h 
da manhã e 1h da 

madrugada, o plantão recebeu 73 denúncias. Cinco estabelecimentos foram notificados durante as fiscalizações. 
As equipes realizaram 17 orientações, atenderam 30 denúncias de perturbação de sossego, festas e aglomera-
ção de pessoas, todas dispersas com orientação.
Domingo (28), foram 19 denúncias e apenas uma igreja foi notificada por realizar culto presencial.

disse o secretário de Obras, 
Isamu Oshima.

O prefeito Celso Pozzobom 
recordou que um problema 
semelhante ocorreu no aterro 
do outro lado, em janeiro de 
2018. “Realizamos reparos na 
época e a situação foi resol-
vida, pois não tivemos mais 
afundamento daquele lado. 
Agora o serviço é mais com-
plexo, na base da ponte, para 
evitar que o problema se repita 
e reforçar a estrutura”, disse.

A empresa contratada pelo 
município escavou as funda-
ções, preencheu os vãos 
na base com pedra rachão, 
blocos de concreto armado 
e concreto. “Construímos 
uma laje maciça unido as 
duas alas”, acrescentou o 
secretário Isamu.

DURANTE as obras, os motoristas devem acessar o bairro pela outra ponte, na antiga Estrada Canelinha, que liga a saída do viaduto da 
PR-323 à Avenida Alexandre Ceranto

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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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

 
 

 SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DE BIODIESEL 
DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL   
EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente do Sindicato  acima citado no uso das  atribuições que lhe são 
conferidas, vem através deste convocar, nos termos do estatuto e da legislação 
em vigor toda A sua Diretoria e os associados da  entidade que estejam em 
conformidade ao Art 5º Parágrafo 1º, para participarem de uma assembleia 
geral Extraordinária que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 04/04/2021 
dando início as 9:00 hs em primeira convocação, tendo como local a  sede do 
Sindicato  situada á Rua Augusto Giacomini nº 10    nesta cidade de Colorado 
Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia: 
       - Leitura e aprovação da ata anterior 

- - Remanejamento de diretores em seu cargo podendo os mesmo optar 
por permanecer no mesmo cargos, indicação de novo diretor para eleição 
suplementar de cargo vagante motivado por falecimento de diretor, em 
conformidade ao Art 31 e Art 27 e seus Parágrafo  do Estatuto da entidade, 
o eleito e os remanejados de cargos tomaram posse automaticamente 
para o restante do mandato da entidade onde teve seu início em 16/07/2019 
com término em 15/07/2024. 
 
 Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será 
feita a segunda convocação 01 hora após com os presentes, onde serão 
deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.    
 

Colorado 30 de Março de 2021. 
                     

____________________________________ 
Paulo Vicente da Silva 

Presidente 
 
 
 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA

O Vice-Presidente do Sindicato  acima citado no uso das  atribuições que lhe 
são conferidas, vem através deste convocar, nos termos do estatuto e da 
legislação em vigor toda e sua Diretoria e os associados da  entidade que 
estejam em conformidade ao Art 5º Parágrafo 1º, para participarem de uma 
assembléia geral Extraordinária que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 
04/04/2021 dando início as 9:00 hs em primeira convocação, tendo como local 
a  sede do Sindicato  situada á Rua Augusto Giacomini nº 10 nesta cidade de 
Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
       - Leitura e aprovação da ata anterior

- - Remanejamento de diretores em seu cargos podendo os mesmo optar 
por permanecer no mesmo cargos, indicação de novos diretores para
eleição suplementar de cargos vagantes motivado por falecimento de 
diretores, em conformidade ao Art 31 e Art 27 e seus Parágrafos do 
Estatuto da entidade, os eleitos e os remanejados de cargos tomaram 
posse automaticamente para o restante do mandato da entidade onde teve 
seu início em 02/06/2019 com término em 01/06/2024.

Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será 
feita a segunda convocação 01 hora após com os presentes, onde serão 
deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado 30 de Março de 2021.
                    

____________________________________
Paulo Vicente da Silva

Vice-Presidente

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DALMIR TRENTO, inscrita sob 
nº CNPJ 79.153.458/0001-
30, estabelecido na Rua 
Dr. Camargo, 4700 Zona III, 
CEP 87.502-010, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº 15815/1989. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Hamilton supera e vence no Bahrein
Lewis Hamilton superou 

Max Verstappen e venceu 
o espetacular Grande Prê-
mio do Bahrein de F1 no 
domingo (28), realizado no 
Circuito Internacional do 
Bahrein, em Sakhir.

Hamilton optou por uma 
estratégia diferente e ultra-
passou o piloto da Red Bull 
com um ‘undercut’ em seu 

primeiro pitstop. Versta-
ppen chegou a reassumir a 
liderança no fim da corrida, 
quando faltavam duas voltas 
para o fim do GP, mas acabou 
devolvendo a posição depois 
de ultrapassar os limites na 
Curva 4. Verstappen termi-
nou em segundo, 0,745s 
atrás de Hamilton e Bottas 
foi o terceiro. O finlandês da 

Mercedes aproveitou a vanta-
gem que tinha para o quarto 
colocado, Lando Norris, para 
parar nos boxes, trocar por 
pneus novos e conseguir 
o ponto extra pela melhor 
volta da corrida.

HAMILTON optou por uma estratégia diferente e ultrapassou o piloto da Red Bull com um 
‘undercut’ em seu primeiro pitstop

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Concentre-se no que precisa ser feito e tente 
se organizar para não deixar nada incom-
pleto. A saúde precisa de cuidados e qual-
quer tipo de exagero pode trazer problemas.

A dica é se desapegar do passado e tentar 
atualizar seus conhecimentos para progredir 
na carreira. Quem fica parado é poste.
Não se importe em embarcar em um 
romance a distância.

Redobre a atenção para não perder dados 
importantes. No romance, vai fortalecer a 
parceria com quem ama. Já na paquera, 
pode aparecer novos contatinhos para agi-
tar seu interesse. 

Vai sobrar disposição para embarcar em um 
novo projeto. Há risco de perder dinheiro se 
não souber sair de fininho quando alguém 
pedir um empréstimo. 

Podem surgir desafios no trabalho se tiver 
assuntos pendentes. Sua habilidade para 
conversar ganha destaque e não será difícil 
conhecer gente nova. Por outro lado pode 
deixar o amor em segundo plano. 

Pode receber uma proposta lucrativa. Escute 
com carinho antes de tomar uma decisão e 
não comente com qualquer um sobre a sua 
boa sorte.  Se tem compromisso, encontre 
um jeito de espantar a rotina.

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 no dia 30 de março são extremamente atrevidas, determinadas e 
focadas no que se dispõe a fazer.  Se preocupam com a imagem, pois levam muito 
a sério o que os outros pensam deles.  Nos relacionamentos podem ser extrema-
mente exigentes e embora sejam muito complexos emocionalmente, são leais e 
fazem o melhor que podem para estar juntos à família e aos amigos.

Horóscopo nascido em 30 de março

Quem trabalha em home office ou com ser-
viços e produtos para o lar tem mais chances 
de se destacar. Pegue leve nas cobranças e 
não fique implicando com familiares. Um 
affair pode se aproximar de repente. 

Ligue suas antenas e mantenha contato com 
gente que trabalha na sua área porque pode 
pintar uma vaga nova ou um convite para 
trocar de empresa.  Quem já tem um par, o 
ciúme pode atrapalhar.

É hora de priorizar algumas coisas que 
tinham sido deixadas de lado, especialmente 
porque você saberá a hora certa de abordar 
um assunto mais delicado. A galera pode 
desempenhar o papel de cupido.

Quer trocar de emprego ou tentar algo dife-
rente na carreira? Aproveite para batalhar 
uma nova oportunidade. No amor, seu poder 
de sedução estará a todo vapor e será sua 
arma secreta para fisgar quem deseja.

As finanças em geral contam com boas 
energias, especialmente se você tiver cau-
tela nas compras. A conquista também sai 
ganhando se você souber usar seu charme 
para se declarar para alguém.

Mal-entendidos podem trazer tensão a 
alguns relacionamentos. Um lance sem 
compromisso pode animar o seu coração. 
Aposte num bom papo pra resolver qualquer 
atrito com o par.

O misticismo dos gatos
O gato está vinculado às bruxas 

desde a época medieval, quando 
simbolizavam a escuridão e a magia. 
Ainda existe a superstição de se cru-
zar com um gato preto é sinônimo 
de má sorte.

No antigo Egito, os gatos eram cha-
mados de Miw, que significa “ver”, e 
faziam-se estátuas que imitavam este 
animal para serem colocadas fora de 
casa, deste modo, acreditava-se que 
o gato podia proteger a casa, porque 

era capaz de ver tudo. Eles captam 
energias sutis que o ser humano não 
é capaz de perceber como presenças 
estranhas e espíritos. Os gatos sen-
tem a energia das pessoas e isso 
pode influenciar na maneira como 
eles se comportam ao lado de cada 
uma delas.  Ás vezes, quando temos 
visitas, eles preferem se esconder 
e só aparecem depois que o convi-
dado já foi embora.

Fique esperto aos locais que seu 

bichano escolhe para tirar uma soneca, 
pois pode significar que está ali para 
fazer uma limpeza.

Também se acredita que ele se 
nutre de energias negativas e que 
quando repousa durante um longo 
período de tempo a um canto da casa 
está precisamente absorvendo estas 
energias, transformando-as e elimi-
nando-as da casa. 

Fonte: Perito Animal

PINTEREST 
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VJUC
ESTADISTA
NELOGIAR
DETEMNO
AACENAM
DOOSSAC

VELATENRA
RESTITUIR
EACCCC
MOSCALEE

GELARREAR
DTRBASE
INATORI

BOMBARDEAR
SASESMO

Principal
atribuição

das
farmácias

O produto
de preço
elevado

Nêutron
(símbolo)

Exaltar as 
qualidades 
de alguém

Fazem
parar 

Letra re-
petida em

"ninar"
Apelido de
Mariana

A primeira
nota 

da escala
musical

Cuida da
guarda de

presos

Substitui
a luz

elétrica

Partes mais
coloridas
da bor-
boleta

Sufixo
de "espa-

nhol"

Uma das
catego-
rias do
boxe 

Produto
para fixar
penteados

Atacar
com ex-
plosivos

Exímio em
alguma

atividade
(fig.)

A (?):
sem
rumo

Instalações
como Angra I (BR)

Chefe de
um país

Saúdam 
com a mão
Brado em
touradas

O dia
decisivo
Natural;

congênito

Indenizar;
ressarcir

Órgão da vaca com-
primido na ordenha

Blusa usada
por médicos

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Mole;
macia

Forma do
martelo

300, em
romanos

Compõem
o baralho

Cosmético
facial
Sílaba

de "orçar"
Antecede

o "S"
Preposição
de origem

Rita (?),
cantora

Consoantes
de "rubi"

Vitamina
antigripal
Exame de 
urina (sigla)

Iodo
(símbolo)
Estação
de Rádio

Atendimen-
to ao cliente
Et cetera
(abrev.)

Aparelhar 
(a montaria)

Aldeia
indígena

Nelson
Mandela,
ícone sul-
africano

Isabela 
Garcia, atriz

Amansar;
domar

3/eas. 4/taba. 5/detêm. 6/jaleco. 9/estadista.
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U A V
M E T R O P O L E

D I F E R E N T E S
D E S SE E O M
A T C U O C O
D E I T A B A

V E N C I B R I M
A R R U A C E I R O

E I L F I G V
PA L C O S J A D E

A A T R A T O R
A T R A S O R O S

I A I S R S
V E R I S S I M O

F A V A I M O R A L

Porcen-
tagem de 

água no ar

O nome
da letra

"F"

Órgão que
produz os 
esperma-
tozoides

Revesti-
mento da
roda do
carro

Caracteriza
o sistema
eleitoral

brasileiro

A (?):
sem
rumo

Grande
centro
urbano

Artigo
definido
feminino
singular

Tocar, de
leve, com
os lábios 

Tecido
utilizado
no jeans

Aquele
que faz

desordem
em ruas

Palanque
do teatro

(pl.)

Parte de
baixo do
sapato

Gemidos
de dor

Conso-
antes de
"soma"

(?) Bean, 
persona-
gem da

TV

Contrário
aos bons
costumes

Corta (a
madeira)
A irmã da

mãe

Sucede
ao "L"
Ir ao
chão

Vogais de
"boné"

Estende-se
na cama

Alcancei a
vitória

Que não
são iguais
De + esse

(Gram.)

Em lugar
posterior

Vagem 
comestível

Luis Fer-
nando (?),
cronista
gaúcho

Açude do
Ceará
2, em

romanos

Veículo
agrícola
Deserto
da África

Pedra es-
verdeada
Marcelo 

(?), padre

Figurado
(abrev.)
Mentira,

em inglês

Tonelada
(abrev.)

Acumular
fortuna 

Sistema 
operacional
de micros
(Inform.)

Tipo san-
guíneo

Fazer sair
do lugar 

Hiato 
de "teor"
Francisco
(?), ator

3/dos — lie. 4/fava. 6/palcos. 9/metrópole. 10/arruaceiro.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
CR

ES
CI

M
EN

TO
Se quiser derrubar uma árvore na 

metade do tempo, passe o dobro do 
tempo amolando o machado.

(Provérbio Chinês)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Gabriel Soares Janeiro, 
José Luiz Dias, Lourdes Scapin Ferreira e  Nádia Demozzi.  Da coluna: felicidades.

OSCAR
Por imposição da pandemia, a 93ª 
cerimônia do Oscar foi transferi-
da de 28 de fevereiro para 25 de 
abril. O anúncio oficial dos indi-
cados já saiu. A cerimônia segue 
prevista para ser realizada no Te-
atro Dolby, em Los Angeles, onde 
tem sido realizada desde 2001. 

Confira algumas produções apon-
tadas como possíveis candidatas 

ao Oscar 2021, em várias  catego-
rias e já  de melhor filme -, algu-
mas já disponíveis em plataforma 

de filmes. Veja abaixo alguns 
dos filmes indicados que estão 

em plataformas de streaming no 
Brasil:  “Mank” – Netflix / “O 

som do silêncio” - Amazon Prime 
Video / “Os 7 de Chicago” – Ne-
tflix / “A voz suprema do blues” 
– Netflix / “Pieces of a woman” 
– Netflix e outros mais disponí-
veis. Confira antes da festa do 

cinema, em abril.

 Empreendedora Sempre! 
“Sirley Batatinha Souza, especialista em desenvolvimento de pessoas, consultora credenciada do  Sebrae 
e um dos  ícones do Empreendedorismo Feminino em Umuarama ganhou destaque  como Embaixadora no 

evento realizado ON Line Conecta Delas, realizado do dia 14 de março e encerrado no domingo (28) .”
 

O evento foi um sucesso com mais de 9 horas de conteúdo  (palestras, workshops, papo de empresá-
ria, podcast ) atingindo  mais de 6.000 participações e com abrangência de 40 mil pessoas.  O ma-
terial está disponibilizado no  YouTube da organizadora do evento  Ligia Blanco.  A consultora Sirley 
Batatinha (sempre aberta para contribuir e repartir experiências)  foi uma das convidadas e parceira 
-,   teve uma participação efetiva como embaixadora representando empresárias locais ( Regina Cal-
çados, Leila Magic Limp, Amanda Camisetas Religiosas Sabatini , Fran Zabini / personal de organiza-
ção, Aline Ruge CEO rádios Aline e Bianca FM e Carla Roma’s Hoted. Também desempenhou o papel de 
divulgadora, além de participar da Live Conexões e Parcerias”.  O Conecta Delas contou  um  pool de 
parceiros entre palestrantes, apoiadores,  entidades representativas  e organizadores  que presentea-

ram as empreendedoras com duas semanas de conteúdo, dicas e material de apoio.

ARQUIVO PESSOAL
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