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Vacinação supera em mais de 50%
número de infectados pela covid

UMUARAMA RECEBEU 18.294 DOSES E JÁ APLICOU 16.264

O ritmo da vacinação em Umuarama coloca a cidade em posição de destaque no Estado, dentro do comparativo com o número de 
infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Até ontem, a Secretaria de Saúde havia vacinado 13.927 umuaramenses 
dos grupos prioritários, dos quais 2.377 já receberam a segunda dose. l 9

Ordem
Patriotas de Umuarama e de diversas cidades do 
noroeste reuniram cerca de 4 mil veículos ontem 

em carreata do Parque de Exposições até o quartel 
do Tiro de Guerra. Entre as causas levantadas na 

manifestação estão o posicionamento contrário às 
políticas de isolamento social, repúdio às decisões do 

STF e apoio às Forças Armadas. l 5
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As aulas presenciais 
na rede estadual 
só devem ser 
retomadas por volta 
do mês de maio, 
após a vacinação 
de professores. 
Antes, o governo 
pretende imunizar 
contra a covid-19 
os profissionais 
da educação e os 
policiais, após 
concluir a vacinação 
de idosos.
l 4

Pagamento do
IPTU é prorrogado

até 5 de abril e
alvará por 30 dias

l 5

Ranking

Umuarama
entre as que

mais geraram
empregos  

l 8

Comércio abre
das 8h às 18h

no Sábado
de Aleluia
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Copel nega
pedido de

reajuste em
conta de luz

l 2
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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 % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 - 1,11 5,20
IGP-M (FGV) 2,53 2,94 8,26 31,10
IGP-DI (FGV) 2,71 - 5,69 29,95

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,2571 1,2894 1,3110
IGP-DI (FGV) 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

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

Ações % R$
Petrobras PN +1,13% 24,10 
Vale ON +0,93% 97,97 
ItauUnibanco PN -1,93% 27,97 
Bradesco PN -2,16% 26,77 
Cogna ON +3,11% 3,98 
Cielo ON +3,91% 3,72

IBOVESPA: -0,18% 116.633 pontos

Iene 110,62
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 91,99

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,3% 5,6280 5,6290 +0,4%

PTAX  (BC) -1,2% 5,6967 5,6973 +3,0%

PARALELO -2,3% 5,3900 5,8800 +0,3%

TURISMO -2,3% 5,3900 5,8600 +0,3%

EURO -1,0% 6,6885 6,6915 -0,3%

R$/m2 JAN FEV %m %ano %12m
Paraná 1.739,03 1.748,44 0,54 1,65 9,05
Norte 1.819,91 1.817,50 -0,14 2,80 13,85
Oeste 1.782,32 1.791,51 0,52 1,86 10,96

DÓLAR 31/03

Iene R$ 0,0515
Libra est. R$ 7,86
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.122,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/03 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 1.436,75 70,00 2,3%
FARELO mai/21 423,20 25,00 0,4%
MILHO mai/21 564,25 25,00 3,1%
TRIGO mai/21 618,00 16,25 -6,4%

SOJA 158,83 -0,2% 1,5% 158,00
MILHO 83,79 0,5% 12,3% 84,00
TRIGO 84,02 0,7% 8,3% 84,00
BOI GORDO 295,35 0,3% 3,7% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/03 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 31/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 2,5% 2,5%
SOJA Paranaguá 175,00 2,9% 3,6%
MILHO Cascavel 86,50 3,0% 9,5%

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: 2357Megasena

02 03 05 07 08 09 11 12
13 16 17 18 20 22 23

Lotofácil concurso:2195

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

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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Quina
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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 02 02 04 08 08 04

Super Sete concurso: 074C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2165

02 10 11 19 21 34 35 37 42 48
54 55 58 71 74 77 79 82 91 92

Lotomania

49.364
41.717
36.405
41.050
29.555

05 10 26 52 57 63 78
SANTO ANDRÉ/SP

19 28 41 69 78

FEVEREIRO

01 14 22 26 27 28 31

concurso: 5529

19 28 30 34 40 51

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
28/3 - 15h50

Quinta 1º/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 28
min 18

max 28
min 14

Cascavel
max 27
min 12

Foz do Iguaçu
max 30
min 13

max 28
min 12

Curitiba
max 23
min 11

FASES 
DA LUA

Sol
Sexta 2/4/2021

Sol
Sábado 3/4/2021

Anvisa autoriza uso emergencial de 
vacina da Janssen; a 5ª no Brasil

Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) aprovou nessa quarta-feira 
o pedido de uso emergencial 
da vacina contra a covid-19 
desenvolvida pelo laboratório 
Janssen, do grupo Johnson & 
Johnson. A aprovação aconte-
ceu após a votação dos direto-
res da Anvisa. É a quinta vacina 
contra a doença autorizada pela 
agência. Neste mês, o governo 
federal anunciou a compra de 
38 milhões de doses da vacina 

França fecha escolas e anuncia extensão 
da quarentena para todo o país por um mês

Paris - O presidente da França, 
Emmanuel Macron, anunciou nessa 
quarta-feira uma extensão da qua-
rentena em vigor em algumas áreas 
do país, como Paris, a todo o territó-
rio francês a partir de sábado. Entre 
essas medidas, que vão vigorar por 
pelo menos um mês, está o fecha-
mento do comércio não essencial 
e a proibição de deslocamento 
por mais de 10 km. O governo 
também fechará as escolas e cre-
ches do país por três semanas. O 
toque de recolher, implementado 

cuja entrega está prevista para 
o segundo semestre deste ano.

A vacina da Janssen envol-
veu testes clínicos realizados 
em diferentes países, inclusive 
o Brasil. Segundo o gerente-ge-
ral de medicamentos e produ-
tos biológicos da Anvisa, Gus-
tavo Mendes, a taxa de eficácia 
média da vacina é de 66,9% e 
pode ser aplicada em pessoas 
acima de 18 anos com ou sem 
comorbidade, incluindo ido-
sos. Segundo ele, a agência 

constatou a segurança da 
vacina e ela pode ser usada em 
caráter emergencial sem ofere-
cer risco à população. Segundo 
os estudos, a proteção ofere-
cida pela vacina acontece após 
14 dias da aplicação.

A vacina é de dose única. 
Segundo a Anvisa, ela poder 
ser armazenada por até três 
meses em temperaturas entre 
2ºC e 8ºC. Após a abertura do 
frasco, ele deverá ser conser-
vado por até seis horas em 

temperaturas entre 2ºC e 8ºC.
Segundo o gerente Gustavo 

Mendes, a vacina tem efeito para 
impedir o desenvolvimento de 
casos graves da doença, mas não 
há comprovação de que a vacina 
impeça a transmissão da doença 
de pessoa para pessoa. Mendes 
ressaltou que nenhuma vacina 
contra a covid-19 autorizada até 
agora pela agência teria efeito 
sobre a transmissão da doença.

Até agora, há cinco vacinas 
contra a covid-19 aprovadas 

ainda em 2020, continuará em 
vigor entre as 19h e as 6h.

Macron vem resistindo desde 
janeiro à ideia de confinar parte 
do país pela terceira vez, mas 
teria sido convencido a mudar 
de ideia por causa de uma ter-
ceira onda de casos de covid-
19, que está sobrecarregando 
os hospitais franceses.

No discurso, Macron afirmou 
que nenhuma região da França 
está fora de risco e que, por isso, 
foi preciso ampliar o lockdown 

para cobrir todo o território nacio-
nal. Segundo ele, 44% das mais de 
5 mil pessoas internadas em UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva), 
número não visto desde abril do 
ano passado, têm menos de 65 
anos. “Vamos perder o controle se 
não nos movermos agora”, disse, 
em anúncio na TV.

O país fechou suas escolas 
por dois meses no primeiro blo-
queio, mas as deixou abertas 
no segundo confinamento, em 
novembro, limitando o número 

de alunos por turma. 
A determinação em man-

ter, até agora, as instituições de 
ensino abertas é popular entre 
os franceses, mas o presidente 
vinha sendo criticado por igno-
rar os alertas de especialistas 
sobre a necessidade de adotar 
mais restrições. “É a melhor 
solução para desacelerar o 
vírus”, justificou, após um apelo 
feito por médicos, professores e 
autoridades regionais.

No discurso, o presidente 

francês destacou que as vaci-
nas representam a principal 
esperança para que o país possa 
superar a pandemia e prometeu, 
a partir de meados de maio, rea-
brir alguns estabelecimentos 
culturais com regras rígidas para 
evitar a disseminação do vírus.

O primeiro-ministro da França, 
Jean Castex, irá nesta quinta-feira 
ao Parlamento para falar sobre o 
agravamento da epidemia e as 
medidas necessárias para con-
trolar a situação.

pela Anvisa. Em caráter emer-
gencial, estão autorizadas as 
vacinas CoronaVac (desen-
volvida pelo Instituto Butantã 
e pela Sinovac), Covishield 
(desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford e pelo labora-
tório AstraZeneca) e a da Jans-
sen. Em caráter definitivo, foram 
autorizadas as vacinas da Pfizer 
e a desenvolvida pela parceria 
entre a Universidade de Oxford e 
AstraZeneca e pela Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz).

Vacina da Pfizer é 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos
Chicago - A Pfizer Inc e a 

BioNTech SE disseram nessa 
quarta-feira (31) que sua 
vacina contra a covid-19 é 
segura, eficaz e produziu res-
postas robustas de anticorpos 
em adolescentes de 12 a 15 
anos. Isso abre caminho para 
que as empresas busquem 
autorização dos Estados Uni-
dos para uso emergencial do 
imunizante nessas faixas etá-
rias daqui algumas semanas.

No ensaio envolvendo 2.260 
adolescentes de 12 a 15 anos, 

houve 18 casos de covid-19 no 
grupo que recebeu a injeção de 
placebo e nenhum no grupo que 
recebeu a vacina, resultando 
em 100% de eficácia na preven-
ção da doença, informaram as 
empresas em um comunicado.

A Pfizer espera que a vaci-
nação do grupo possa começar 
antes de setembro, momento 
em que inicia o próximo ano 
letivo no hemisfério norte, disse 
Albert Bourla, presidente e exe-
cutivo-chefe da empresa.

A vacina já está autorizada 

para uso em pessoas a partir dos 
16 anos. O novo estudo oferece 
a primeira evidência de como a 
vacina funcionará em adoles-
centes em idade escolar.

O imunizante foi bem tole-
rado, com efeitos colaterais seme-
lhantes aos observados entre aque-
les com idade entre 16 e 25 anos no 
teste de adultos. Os efeitos colate-
rais para o grupo mais jovem não 
foram listados, mas, no ensaio em 
adultos, esses efeitos geralmente 
foram leves a moderados e incluí-
ram dor no local da injeção, dores 

de cabeça, febre e fadiga.
As empresas também estuda-

ram um subconjunto de adoles-
centes para medir o nível de anti-
corpos neutralizantes de vírus um 
mês após a segunda dose e des-
cobriram que era comparável aos 
participantes do estudo com ida-
des entre 16 e 25 anos no ensaio 
principal em adultos.

Bourla disse que a empresa 
planeja buscar nas próximas 
semanas autorização de emer-
gência da FDA (Food and Drug 
Administration) dos EUA e de 

outros reguladores ao redor do 
mundo, com a esperança de 
começar a vacinar essa faixa 
etária antes do início do pró-
ximo ano letivo do hemisfério 
norte, em setembro.

Na semana passada, as 
empresas começaram os testes 
com crianças entre seis meses 
e 11 anos de idade. Esse é 
um passo crucial para obter 
permissão de agências regu-
ladoras para começar a vaci-
nar menores de idade e con-
trolar a pandemia.
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Copel nega pedido de reajuste
de 9,67 por cento em conta de luz

Em relação ao reajuste 
da tarifa de energia da Com-
panhia Paranaense de Ener-
gia Elétrica (Copel), a estatal 
divulgou na manhã desta de 
ontem (quarta-feira, 31) uma 
nota em que esclarece que a 
decisão sobre reajuste de ta-
rifa é da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e que 
não fez pedido ou solicitação 
para o reajuste.

É que havia circulado a in-
formação de que a Copel teria 
pedido reajuste da tarifa de 
energia elétrica no Paraná da 
ordem de 9,67% a partir de 24 
de junho. A Aneel teria aberto 
consulta pública para discutir 
o pedido. Caso o aumento fos-
se aprovado, ele impactará as 
contas de 4,8 milhões de uni-
dades consumidoras em 394 
municípios do Paraná.

EM nota a Companhia esclarece que a decisão sobre reajuste de tarifa é da Aneel

DIVULGAÇÃO

Deputados cobram envio da PEC que
institui a Polícia Penal no Paraná

O deputado Luiz Claudio Ro-
manelli (PSB), primeiro secretá-
rio da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), subscreveu pedi-
do de informações ao Governo 
do Estado sobre o envio de uma 
Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) que permite a criação 
da Polícia Penal do Paraná.

A iniciativa do documento foi 
do deputado Professor Lemos 
(PT) e também teve o apoio 
da deputada Luciana Rafagnin 
(PT), e dos deputados Soldado 
Fruet (Pros), Delegado Recal-
catti (PSD), Goura (PDT), Dele-

Segundo a agência, os 
índices foram impactados, 
em especial, pelos encargos 
setoriais e pelos custos com 
aquisição e transporte de 
energia. Os valores definiti-

vos serão aprovados após a 
análise das contribuições re-
cebidas entre 31 de março e 
14 de maio de 2021. Haverá 
ainda uma audiência pública 
vir tual em 23 de abril.

gado Fernando Martins (PSL), 
Arilson Chiorato (PT), Tadeu Ve-
neri (PT) e Requião Filho (MDB).

Romanelli destaca que a medi-
da atende a uma emenda à Cons-
tituição Federal (104/19), que cria 
as polícias penais federal, esta-
duais e distrital. Segundo ele, os 
estudos para a elaboração da PEC 
foram concluídos pela Secretaria 
da Segurança Pública em setem-
bro de 2020 e enviados a outras 
instâncias do Poder Executivo.

O parlamentar pontua que 
havia a expectativa no Legisla-
tivo de apreciar a matéria ainda 

no ano passado ou início de 
2021. Por isso, o requerimento 
pede que se adote as medidas 
cabíveis para o envio da men-
sagem para a Assembleia.

“Este é um momento impor-
tante para estes profissionais 
que desempenham papel tão 
fundamental na nossa socieda-
de. A regulamentação da carrei-
ra de policial penal do ponto de 
vista constitucional é um reco-
nhecimento e um ato de valori-
zação do trabalho de mulheres 
e homens como agentes peni-
tenciários”, afirma Romanelli.
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A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
aprovou nesta quarta-feira (31), 
um Projeto de Lei do deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL) que visa orientar 
as famílias sobre brincadeiras 
perigosas envolvendo crianças, 
adolescentes e jovens nas re-
des sociais.

Após seguir os trâmites le-
gais, o PL 114/2020 que institui 
a ‘Semana Estadual de Mobili-
zação e Conscientização sobre 
Brincadeiras Perigosas” será 
pautado em sessão ordinária da 
Casa para ser discutido e votado.

“A proposta visa proteger 
nossas crianças e adolescen-
tes de desafios veiculados 
na internet que parecem ino-
fensivos, mas causam danos 
físicos e, em algumas vezes, 
pode até provocar a morte, 
como foi o caso da ‘Baleia 
Azul’ e do ‘Desafio da Rastei-
ra’”, afirma o parlamentar.

Segundo o deputado, a de-
mocratização dos meios virtu-
ais trouxe novas necessidades, 
entre elas, a de criar mecanis-
mos para coibir situações que 
coloquem em risco a vida de 
crianças e adolescentes.

Projeto que reduz imposto sobre vinho
não estende benefício a demais bebidas

O deputado Requião Filho 
(MDB) criticou o parecer con-
trário do líder do Governo, Hus-
sein Barki (PSD), a respeito do 
substitutivo geral ao projeto de 
lei 706/2020 que ampliaria a 
redução do ICMS também para 
as cervejas artesanais, refrige-
rantes, isotônicos e água mine-
ral no Paraná.

Recentemente, a Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) aprovou, em primeira 
votação, o projeto 706/2020, 
do Governo do Estado, que 
prevê redução do ICMS de 
29% para 16% para vinhos e 
sucos derivados da uva produ-
zidos no Paraná. Sobre a tribu-
tação de vinhos e sucos será 
acrescido ainda o percentual 
de 2% que será destinado ao 
Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza, que promove ações 
de redução da pobreza e da 
desigualdade social, totalizan-
do assim 18%.

Requião Filho apresentou 
uma emenda para estender o 

“A internet, redes sociais 
e outras mídias utilizadas são 
de difícil monitoramento por 
pais e educadores, o que fa-
cilita a disseminação destas 
brincadeiras. O combate a 
brincadeiras danosas é essen-
cial para garantir a segurança 
de nossos filhos”, pontua.

Para o parlamentar, a cons-
cientização dos pais e da socie-
dade ainda é o melhor caminho 
para evitar que práticas de violên-
cia sejam feitas disseminadas, 
principalmente no meio virtual.

“A sociedade está sendo 

constantemente surpreendida 
com a proliferação de brincadei-
ras nas redes sociais. Estas 
brincadeiras são disseminadas 
como inofensivas, tornando-se 
um fator de curiosidade entre 
grupos, principalmente nas 
escolas. Na verdade, promo-
vem danos físicos e, em al-
guns casos, podem até levar 
a morte”, destaca.

Se aprovado o PL, a ‘Sema-
na de Conscientização’ será 
realizada no início do mês de 
junho de cada ano. O Projeto 
segue tramitando na Alep.

benefício aos demais produto-
res de bebidas paranaenses. 
O projeto retornou para análise 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), mas para sur-
presa do deputado Requião Fi-
lho, ao dar o parecer contrário, 
Bakri alegou que a proposta é 
inconstitucional, pois geraria 

despesas para o Estado.
“Sempre defendi menos 

impostos e mais empregos. 
E quanto menor os impostos, 
menor a sonegação. A minha 
proposta não gera despesas, 
quando diminui impostos, 
isso gera empregos e renda”, 
disse Requião Filho

A intenção é proteger crianças e adolescentes de desafios veiculados na internet que parecem 
inofensivos, como o da ‘Baleia Azul’ e do ‘Desafio da Rasteira’

ASSESSORIA
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PARLAMENTAR apresentou emenda para estender o benefício aos demais produtores de 
bebidas paranaenses, mas para sua surpresa recebeu parecer contrário

Brincadeiras virtuais  
e perigosas são tema  
de discussão na Alep

Prorrogação do IRPF
O plenário da Câmara 
aprovou ontem (31) 
o projeto de lei  do 
deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) 
que prorroga por 90 
dias o prazo final para 
a apresentação junto 
à Receita Federal da 
Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF). Com isso, as 
declarações podem ser 
apresentadas até 31 de 
julho de 2021. A matéria 
segue agora para 
votação no Senado. Pelo 
projeto, o cronograma mensal dos Lotes de Restituição 
referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 
2020, permanece o mesmo e terá início em 29 de maio 
de 2021, sendo de responsabilidade da Secretaria da 
Receita Federal expedir os atos necessários à aplicação 
do disposto na Lei. “Trata-se de mais uma medida de 
prevenção ao alastramento do coronavírus”, afirmou.

Prorrogação de PPSs
A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) defendeu 
ontem (31), na Alep, a prorrogação dos contratos 
de funcionários e funcionárias do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS nas escolas até dezembro deste ano. 
Em função da pandemia e porque essa é uma categoria 
que vem trabalhando para garantir o funcionamento 
de diversas atividades escolares, mesmo nesse período 
de aulas remotas, os contratos dos funcionários e 
funcionárias PSS, que se encerrariam em dezembro do 
ano passado, haviam sido prorrogados até a data de 
hoje, 31 de março de 2021.

Prazo apertado
O deputado Rubens Bueno 
lembrou ainda que vários 
atores econômicos estão 
impossibilitados de manter 
seu funcionamento normal, 
fator que vem dificultando 
o acesso de documentos 
para a declaração e faz 
com que os contribuintes 
não tenham tempo hábil 
para conseguir todas as 
informações exigidas 
pela Receita. O governo 
federal, sem levar em 
conta as dificuldades da 
pandemia, estabeleceu 
como prazo final da 
entrega da declaração o dia 
30 de abril. Rubens Bueno 
argumenta que diante da 
situação de pandemia, 
que já perdura por mais 
de um ano, o governo 
deveria ter prorrogado o 
prazo. “Como não fez, nós 
estamos fazendo isso aqui 
em benefício de todos 
os contribuintes do país 
que, ao final, são os que 
sustentam o Estado do 
ponto de vista financeiro”.

DIVULGAÇÃO

Alusão a 1964
O Ministério da Defesa 
divulgou na terça (30), 
a Ordem do Dia, uma 
mensagem em que afirma 
que o Golpe de 1964 
“deve ser compreendido 
e celebrado”. O texto é 
assinado pelo novo ministro 
Walter Braga Netto. Ontem 
(31), o golpe completou 57 
anos. “O cenário geopolítico 
atual apresenta novos 
desafios, como questões 
ambientais, ameaças 
cibernéticas, segurança 
alimentar e pandemias. 
As Forças Armadas estão 
presentes, na linha de 
frente, protegendo a 
população. A Marinha, o 
Exército e a Força Aérea 
acompanham as mudanças, 
conscientes de sua missão 
constitucional de defender 
a Pátria, garantir os Poderes 
constitucionais, e seguros 
de que a harmonia e o 
equilíbrio entre esses 
Poderes preservarão a paz 
e a estabilidade em nosso 
País”, diz um trecho.
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Aulas presenciais 
só retornarão com 
professores vacinados

As aulas presenciais na 
rede estadual de educação do 
Paraná só devem ser retoma-
das por volta do mês de maio, 
após a vacinação de professo-
res, segundo o governador 
Ratinho Jr (PSD), que afir-
mou ainda a pretensão de 
imunizar contra a covid-19 
os profissionais da educa-
ção e policiais, após con-
cluir a vacinação de idosos.

“Assim que a gente fechar 
o ciclo dos 60 anos, e eu acre-
dito que até meados de abril a 
gente vai vacinar todos os de 60 
anos, vamos começar a imuni-
zar os nossos policiais e profes-
sores. Isso vai ajudar a gente 
a, até meados de maio, estar 
voltando, se Deus quiser, para 
a sala de aula”, disse.

Na úl t ima sexta - fe i ra 
(26), o governador já havia 
dito que o Paraná irá prio-
rizar os profissionais da 
educação e da segurança 
pública depois da imuniza-
ção de idosos com 60 anos 
ou mais. “A ideia é desovar 
a vacinação, e fazer com que 

Desemprego fica em 14,2% e
atinge 14,3 milhões de pessoas

O desemprego no Brasil ficou 
em 14,2% no trimestre encerrado 
em janeiro deste ano, segundo 
divulgou ontem (31) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). É a maior taxa da 
série histórica já registrada para 
o período. Já número de pessoas 
desempregadas atingiu 14,3 
milhões, contra 11,9 milhões de 
pessoas há um ano.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad). 
No levantamento anterior, do 
trimestre encerrado em dezem-
bro, a taxa de desemprego 

A manutenção do Cartão Futuro Emergen-
cial enquanto durar a pandemia, foi apro-
vada ontem (31) pela (CCJ) da Alep. 
Proposto pelo Poder Executivo, o projeto 
de lei altera a lei estadual que garante 
subvenção em ajuda de custo do Governo 
do Estado a empresas que mantiverem ou 
contratarem adolescentes em seus qua-
dros. A CCJ, presidida pelo deputado 
Delegado Francischini (PSL), analisou a 
prorrogação do programa, tendo em vista a 
não postergação do estado de emergência 
nacional pela covid-19, encerrado em 31 
de dezembro de 2020.

PREVISÃO é de que até maio os professores poderão retornar às salas de aulas imunizados

ALEX MIRANDA

o máximo de pessoas pos-
sam ser vacinadas o mais 
rápido possível”, disse.

Paralelamente, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesa) reforçou que planeja 
antecipar a vacinação de pro-
fessores e profissionais da 
segurança pública e a inclu-
são deles no calendário junto 
ao grupo de pessoas de 18 a 
59 anos com comorbidades.

De acordo com a secre-
taria, a vacinação desses 
grupos será feita de maneira 
simultânea, com previsão de 
aplicação das doses no mês 
de maio, de acordo com a 
programação de entrega de 
vacinas pelo Ministério da 
Saúde. As aulas nas esco-
las estaduais retornarão em 
paralelo à imunização dos 
professores”.

estava em 13,9%, com 13,9 
milhões de desempregados.

Na comparação com o trimes-
tre anterior, de agosto a outubro 
de 2020 (14,3%), o IBGE consi-
derou que a taxa de desemprego 
ficou estatisticamente estável. Já 
em relação ao mesmo trimestre 
móvel de 2020 (11,2%), a alta foi 
de 3 pontos percentuais.

“Embora a taxa de desocu-
pação tenha ficado estável em 
14,2% frente ao trimestre ante-
rior, é a mais alta para um trimes-
tre até janeiro”, destacou o IBGE.

A maior até então para o 
período de novembro a janeiro, 

na série iniciada em 2012, 
tinha sido a de 2017 (12,6%).

Na avaliação do IBGE, o con-
tingente de 14,3 milhões de 
desempregados ficou estável 
frente ao trimestre de agosto a 
outubro de 2020 (14,1 milhões 
de pessoas). Em 1 ano, porém, 
houve alta de 19,8% (mais 2,4 
milhões de pessoas) no número 
de desocupados no país.

O IBGE considera como 
desempregado apenas os tra-
balhadores que efetivamente 
procuraram emprego nos últi-
mos 30 dias anteriores à rea-
lização da pesquisa.

DALIE FELBERG/ALEP

Polícia Penal do Paraná
O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), pediu 
informações ao governo do 
Estado sobre o envio de uma 
PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) que permite 
a criação da Polícia Penal do 
Paraná. O parlamentar pontua 
que havia a expectativa no 
Legislativo de apreciar a 
matéria ainda no ano passado 
ou no início de 2021. “A 
regulamentação da carreira 
de policial penal do ponto 
de vista constitucional é um 
reconhecimento e um ato de 
valorização do trabalho de mulheres e homens como agentes 
penitenciários”, afirma Romanelli. 

Ressarcimento
A deputada estadual 
Luciana Rafagnin pediu 
ao governo do Estado que 
estabeleça critérios e efetue 
o ressarcimento dos custos 
hospitalares dos pacientes de 
baixa renda ou que perderam 
sua fonte de renda neste 
momento da pandemia e 
que se encontram nessas 
condições. “No desespero, 
as famílias que não têm 
condições financeiras nem 
plano de saúde acabam 
buscando o atendimento 
onde for possível encontrar 
[...] o governo precisa 
assumir essas despesas por 
meio de convênio com a rede 
particular, a fim de amparar o 
nosso povo”, destaca Luciana.

Nova Liderança
Luiz Neto assumiu a liderança 
regional noroeste do Podemos 
do Paraná. Neto aceitou o 
convite do presidente estadual 
do partido, César Silvestre, 
e com o apoio do senador 
Alvaro Dias. Ele agora será 
responsável pelas articulações 
políticas na região visando às 
eleições de 2022.  

Auxílio Emergencial
Trabalhadores poderão 
consultar, a partir de 1º 
de abril, se receberão a 
nova rodada do Auxílio 
Emergencial. A consulta 
poderá ser feita no site da 
Dataprev, que vai analisar, 
entre esses beneficiários, 
quem se encaixa nas regras 
deste ano. A nova rodada 
deve começar a ser paga em 
meados de abril.

Doação
O Conectar (Consórcio Nacional 
de Vacinas das Cidades 
Brasileiras), liderado pela FNP 
(Frente Nacional de Prefeitos), 
inicia seus trabalhos com o 
compromisso de doação de 
R$ 4 milhões da Natura & Co 
América Latina, que reúne 
as marcas Avon, Natura, The 
Body Shop e Aesop. A doação 
poderá ser destinada à compra 
de vacina contra a covid-19 e 
insumos de saúde necessários 
ao enfrentamento da pandemia.  

Via WhatsApp
Suspenso enquanto aguarda 
análise do Banco Central, 
o serviço de pagamentos 
por meio do aplicativo 
de WhatsApp deverá ser 
autorizado em breve, anunciou 
o presidente do órgão, Roberto 
Campos Neto. Segundo 
ele, a ferramenta será uma 
inovação financeira, ao juntar 
mensagens, conteúdo e meios 
de pagamentos.  

Ajuda dos EUA
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, participou de 
encontro virtual com o 
embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil, Todd 
Chapman, no qual pediu apoio 
do País no fornecimento de 
vacinas contra a covid-19. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, o embaixador teria se 
colocado à disposição para 
auxiliar nas tratativas com 
indústrias daquele país com 
vistas a ampliar a oferta de 
oxigênio, incluindo cilindros e 
caminhões para transporte, e 
remédios do kit intubação.

ASSESSORIA
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TGs
A Coluna já publicou que 
os mais de 300 quartéis, os 
chamados Tiros de Guerra, 
estão à disposição de governos 
estaduais e prefeituras para 
ajudar na vacinação há meses.

Dose eleitoral
Os TGs - garotada de 18 anos 
em serviço - sempre ajudaram 
municípios nas campanhas 
de vacinação. Desta vez, não 
foram convocados porque 
prefeitos e governadores 
querem lucrar eleitoralmente 
com a vacina salvadora.

Constatação 
Mundo em crise: vivemos 
num país em que o herói é o 
que apareceu na hora certa, o 
mártir é o que não teve tempo 
de fugir, e o denunciante é o 
que não recebeu a sua parte.

Em dívida
O presidente Bolsonaro está 
devendo um ministério para o 
deputado federal Osmar Terra 
(MDB-RS). Foi o primeiro médico 
político e abraçar a causa do 
negacionismo e defendê-lo 
em seu erro de apostar numa 
gripezinha sobre a covid-19. 
Terra se reuniu com o presidente 
na terça-feira. Desde que 
foi exonerado do poderoso 
Ministério da Cidadania, Terra 
ronda o Palácio atrás de uma 
cargo na Esplanada. 

Não é de hoje
O presidente da República 
distribuiu nos primeiro e no 
segundo escalão de todos os 
ministérios, as autarquias e as 
estatais oficiais de sua confiança. 
Criou assim uma gestão sem igual 
na História do Brasil. Temos hoje 
um governo civil, controlado por 
militares. Por ora, é a tática de 
levar para cargos importantes 
pessoas de confiança. E só.

Não resolve
Outra do governador Romeu 
Zema. Enviou à Assembleia 

Peso do coturno
A nomeação do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira para 
o comando do Exército é um recado claro da maior força militar 

do Brasil de que não cederá a discurso político ou caprichos 
ideológicos do chefe da nação. Avalizado por toda a cúpula - os 

outros generais veteranos foram consultados e aprovaram -, 
Paulo Sérgio foi justamente o pivô da irritação do presidente, 
que motivou a troca do alto comando militar das Forças. Ele 
concedeu uma entrevista, há dias, na qual previa o Exército 

preparado para uma terceira onda de covid-19. Bolsonaro foi 
obrigado a ceder à escolha dos generais para o comando, para 

evitar a maior crise de seu Governo.

projeto de lei antecipando os 
feriados de 21 de abril deste 
ano, de 2022 e 2023 para 
três dias da semana que vem. 
Como o brasileiro não perde a 
piada nem tempo, vai folgar a 
data nos 3 anos.

Na cama...
Um leitor da Coluna fuçou 
o Portal da Transparência 
do Registro Civil do Brasil 
e constatou algo curioso. 
Obviamente, os óbitos 
cresceram de 2019 (1.265.595) 
para 2020 (1.454.324), com 
alta de 14,9% puxados pela 
pandemia. Mas os nascimentos 
no ano passado recuaram 6,3% 
em relação a 2019. Foram 
2.602.907 novos brasileirinhos 
e 2.774.310 no ano de 2019. 

...com o Brasil
No ritmo que os registros 
de nascimentos surgem no 
primeiro trimestre deste ano 
(336.771), pode haver novo 
recuo em relação ao total 
de 2020. Em suma, o casal 
brasileiro está mais cauteloso 
quando o assunto é filho. 

Culpa de quem?
De quem é a culpa pelo 
cenário de caos na pandemia 
da covid-19 no Brasil? Para 
29,4% dos entrevistados 
pela Paraná Pesquisas, é do 
presidente Jair Bolsonaro; 
20% atribuem a culpa ao 
presidente, a governadores, 
ao STF e ao povo em geral. 
Para 73,4%, o número de 
mortes está maior do que o 
esperado.

Viés de alta
Ainda de acordo com a 
pesquisa, 48% temem perder 
alguém e 9,9% têm medo de 
contrair a doença. A maioria 
(41,5% contra 39,5%) acha 
que a situação vai piorar nos 
próximos meses. A Paraná 
ouviu por telefone 2.334 
cidadãos de 12 a 16 de março 
em 196 cidades de todos os 
estados e DF. 

Manifestação reuniu 
cerca de 4 mil 
veículos em carreata

Patriotas de Umuarama e 
diversas cidades da região no-
roeste, realizaram na manhã 
de ontem (quarta-feira, 31) 
uma carreata. O ato teve início 
às 8h30 no Parque de Exposi-
ções de Umuarama e seguiu 
até o Tiro de Guerra. De acor-
do com os organizadores, a 
manifestação também teve 
caráter beneficente, já que 
para participar era solicitada a 
doação de 1 quilo de alimento.

Entre as causas levanta-
das na manifestação, estão 
o posicionamento contrário 
às políticas de isolamento 
social impostas por governa-
dores e prefeitos, repúdio às 
decisões do STF (Supremo 

A Secretaria Municipal da 
Fazenda prorrogou para a pró-
xima segunda-feira, 5/04, o 
pagamento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano de 
Umuarama (IPTU 2021), em 
cota única com desconto de 
6% e também para a primei-
ra parcela caso o contribuinte 
opte pelo pagamento em dez 
vezes. A intenção do municí-
pio é garantir o desconto aos 
retardatários, que deixaram 
para pagar no final da tarde 
desta quarta-feira, 31, e tive-
ram dificuldades com a emis-
são do boleto.

Esta é a segunda prorro-
gação de prazo oferecida pelo 
município para que mais con-

Prorrogado pagamento do IPTU com
desconto até dia 5 e alvará por 30 dias

tribuintes possam aproveitar 
o desconto, além de conce-
der mais tempo também para 
que preferir o parcelamento. 
O vencimento inicial era 15 
de março, depois o prazo foi 
adiado para 31 do mesmo 
mês e agora o tributo pode 
ser quitado à vista até a pró-
xima segunda-feira.

Outra concessão beneficia 
os empresários e empreende-
dores, que precisam pagar o 
alvará de licença das empre-
sas. O município prorrogou 
por mais 30 dias o prazo de 
pagamento do alvará e taxas 
inclusas, que poderá ser feito 
à vista até 30 de abril ou em 
três pagamentos sem juros.

“Reconhecemos as dificul-
dades que os empresários 
estão passando, sob os efei-
tos da pandemia, por isso a 
Prefeitura decidiu estender o 
prazo do alvará por mais 30 
dias. É uma contribuição pe-
quena, mas que pode dar um 
pouco de fôlego aos nossos 
empresários, que enfrentam 
uma série de restrições im-
postas pelo enfrentamento à 
covid-19”, justificou o secre-
tário da Fazenda, Everaldo 
Marcos Navarro, acrescen-
tando que o município tem 
feito o possível para ameni-
zar os efeitos da crise em 
saúde, dentro do que permi-
te a legislação tributária.

Tribunal Federal) e apoio às 
Forças Armadas.

A data também é alusiva 
ao aniversário dos 57 anos da 
intervenção militar de 1964. 
O dia foi lembrado e come-
morado em outras inúmeras 
cidades do Brasil, com carrea-
tas e manifestações de apoio. 
Apesar das ações, o país vive 
crise militar com a substitui-
ção dos quatro ministros da 
área por Bolsonaro.

Na segunda-feira (29), o 
presidente demitiu o ministro 
da Defesa, general Fernando 
de Azevedo e Silva e na ter-
ça-feira (30), três ministros 
do Exército, Edson Pujol; da 
Marinha, Ilques Barbosa; e 

da Aeronáutica, Antônio Car-
los Bermudez entregaram os 
cargos em protesto contra a 
demissão e em solidarieda-
de a Azevedo e Silva.

A carreata de Umuarama 
seguiu pela rodovia PR-323 
e, segundo os organizadores, 
participaram cerca de 4 mil 
veículos. Os manifestantes 
entraram no perímetro urbano 
pela avenida Ariovaldo Rodri-
gues de Novaes, seguindo até 
o centro da cidade pela avenida 
Brasil. O protesto pacífico teve 
fim em frente aos portões do 
Tiro de Guerra 05-012, onde os 
manifestantes cantaram o hino 
nacional, rezaram e disseram 
palavras de ordem.

MANIFESTANTES terminaram protesto em frente ao Tiro de Guerra de Umuarama

ALEX MIRANDA
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Comércio de Umuarama abre das
8h às 18h no sábado de Aleluia

No próximo sábado (3), 
o comércio de Umuarama fi-
cará aberto das 8h às 18h. 
Mesmo com os seguidos 
períodos de interrupção do 
atendimento, impostos por 
decretos estaduais e muni-
cipais, o Sabadão é tradi-
cional e a melhor expressão 
da diversidade e qualidade 
do varejo, com promoções 
que atraem consumidores 
de toda a região.

O presidente do Sindilo-
jistas, José Carlos Strassi, 
e a presidente do Sindica-

to dos Empregados no Co-
mércio, Miromar Ponciano, 
assinaram termo aditivo à 
convenção coletiva de tra-
balho, ampliando o horário 
especial de atendimento. 
“Com a alteração, os es-
tabelecimentos atenderão 
os consumidores das 8h 
às 18h, o que certamente 
contribuirá com os esforços 
para coibir aglomerações, 
um dos protocolos sani-
tários que vem recebendo 
atenção especial”, avalia 
o presidente da Associa-

ção Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu), Orlando 
Luiz Santos. Que ressalta: 
“Mais do que nunca, os lo-
jistas estão empenhados 
em disponibilizar o melhor 
e muitas promoções es-
tão sendo anunciadas. É a 
oportunidade de realizar as 
compras com calma e crité-
rio. Tendo como parâmetro 
nossos filiados, notamos 
que estão confiantes em 
recuperar, em parte, as 
seguidas perdas, respon-
sáveis por deixar diversos 

estabelecimentos em situa-
ção financeira difícil”.

Um recente levantamen-
to feito pela Associação, 
indicou que os estabele-
cimentos comerciais têm 
redobrado os cuidados em 
relação ao cumprimento 
dos protocolos sanitários 
vigentes. Além das normas 
essenciais, como uso de 
máscara e higienização das 
mãos com álcool gel, e res-
peito ao distanciamento, al-
gumas recomendações são 
muito úteis para a manu-

tenção de ambientes segu-
ros. Uma delas é não levar 
crianças às compras.

UNIDOS VACINAPE
LA

Realização: Apoio:Use a máscara
da maneira

correta

Higienize as 
mãos com água

e sabão ou
álcool gel

Mantenha o
distanciamento

social

DENUNCIE
AGLOMERAÇÕES

LIGUE 153
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Contra 
a Covid-19, 
vacina de 
domingo 
a domingo.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

LIONS CLUBE DE UMUARAMA, através do 
Projeto Árvores da Vida, doa 160 mudas 
de árvores e participa da distribuição na 
Igreja São José Operário, que observando 
rigorosamente as   determinações das au-
toridades sanitárias no controle ao Covid- 
19, este ano inovou e distribuiu as mudas 
em comemoração à cerimônia de Domingo 
de Ramos. As mudas eram benzidas e en-
tregues aos fiéis dentro dos seus carros. 

Ao total foram distribuídas mais 1000 mu-
das. 

 

PROJETO ÁRVORES DA VIDA DOA MUDAS DE 
ÁRVORES NO DOMINGO DE RAMOS. 

Cidade está entre as que mais
geraram empregos no Paraná

A economia de Umua-
rama continua dando sinais 
positivos diante da pande-
mia de coronavírus. Um 
impor tante indicador, divul-
gado nesta semana, mos-
trou crescimento na gera-
ção de empregos e o mais 
importante: manutenção da 
maioria dos trabalhadores 
nas vagas preenchidas.

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, 
todos os setores econômi-
cos da Capital da Amizade 
tiveram desempenho posi-
tivo. Indústria, comércio 
e prestação de ser viços 
registraram saldo positivo 
de mais de 200 empregos, 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro deste ano.

“O saldo geral foi de 713 
trabalhadores empregados no 
primeiro bimestre, com cres-
cimento médio de 2,35% no 
número de empregos formais 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado – 
na época, antes do início da 
pandemia”, destacou o secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior. Foram 2.584 
admissões e 1.871 demis-
sões, com uma ligeira van-
tagem das mulheres (368) 
sobre os homens (345) no 
saldo de empregos mantidos.

O maior volume de admis-
sões nos dois meses ocor-
reu na produção de bens e 
serviços industriais (919), 

Registradas mais duas mortes
por coronavírus em Umuarama

O número de óbitos em 
decorrência de complica-
ções da covid-19 continua 
aumentando em Umuarama. 
A Secretaria da Saúde con-
firmou as mor tes de duas 
mulheres, uma delas aos 
55 e outra aos 67 anos, 
que estavam internadas no 
Hospital Uopeccan, entre 
terça-feira (30) e ontem 
(quarta-feira, 31).

Agora são 125 as mor-
tes causadas pela doença – 
em muitos casos associada 
a comorbidades, mas de 
forma preocupante vitimando 

Perfil
De acordo com a Secretaria de Indústria e Comércio, o perfil dos 

trabalhadores admitidos nos primeiros meses desse ano aponta 
que 56,6% foram homens (1.463) e 43,4% mulheres (1.211), que 

permanecem mais tempo no emprego. Já 79,9% dos trabalhadores 
admitidos tinham ensino médio completo ou grau de instrução 

superior (2.067), o que se repete no saldo com 80,6% (575 vagas).
Entre os admitidos, 76,3% tinham até 39 anos, enquanto no 

saldo final eram 83,7% até essa faixa etária; 35% dos contrata-
dos foram para a área de produção industrial (919) e 28% para 

área de vendas do comércio (732), números que se confirmaram 
no saldo de empregos. Ao final de fevereiro, o estoque de traba-
lhadores contratados (empregos formais) em Umuarama era de 
31.042, segundo os dados do Caged, com maiores volumes no 

comércio (10.144) e na indústria (6.739).

seguida por serviços e ven-
dedores do comércio (lojas e 
supermercados), com 732, 
e serviços administrativos 
(487). “Com esse resultado, 
ocupamos posição de des-
taque na classificação esta-
dual com o 11º lugar entre 
as 20 cidades com melhor 
saldo por crescimento per-
centual, à frente de gran-
des centros como Maringá, 
Ponta Grossa, Guarapuava 
e Londrina”, acrescentou 
o secretário. Por saldo de 
empregos, Umuarama ficou 
em 15º lugar no Estado.

Por setor, o maior cres-
cimento do saldo de empre-
gados foi registrado pela 
indústria (3,6%), seguida 
pela construção civil (3,25%) 
e pelo comércio (2,07%). 
Desde o início da pande-
mia até o final de fevereiro, 
o saldo ainda é positivo 
(420 vagas) e o comércio 
acumula nove meses segui-
dos de contratações acima 

do número de demissões 
(desde junho passado).

EMPRESARIADO 
PERSISTENTE

O prefeito Celso Pozzobom 
reforça que os números mos-
tram a persistência do empre-
sariado diante das dificulda-
des impostas pelas medidas 
restritivas de enfrentamento 
à pandemia. “Nossa eco-
nomia segue firme, contra-
tando e mantendo a maioria 
dos empregos mesmo com 
o agravamento da situação 
na saúde. Seguimos concen-
trando esforços para que a 
cidade resista e mantenha 
os trabalhadores nas empre-
sas, assegurando crescimento 
enquanto enfrentamos a pan-
demia com todas as nos-
sas forças. A vacinação vai 
melhorar esse quadro e a 
população, tomando os cui-
dados preventivos, também 
vai nos ajudar a superar tudo 
isso”, finalizou.

pessoas até então saudáveis 
e cada vez mais jovens.

Com o registro de 52 novos 
casos ontem (31), sendo que 
26 pacientes positivados são 
homens, 24 mulheres, além 
de duas crianças, o total de 
pessoas com diagnóstico posi-
tivo para o coronavírus subiu 
para 9.138, das quais 7.111 
estão recuperadas da doença, 
1.869 seguem em isolamento 
domiciliar e 47 permanecem 
hospitalizadas – 17 em unida-
des de terapia intensiva e 30 
em enfermarias.

Ainda de acordo com os 

levantamentos da Secretaria 
Municipal de Saúde, existem 
1.377 pessoas com sus-
peita de infecção pelo vírus e 
12.286 registros foram des-
cartados, do total de 22.801 
notificações de síndromes 
gripais acumuladas desde 
março do ano passado.

As UTIs Covid dos hospi-
tais locais permanecem com 
100% de ocupação e nas 
enfermarias o índice é de 
87,5% – com 56 leitos ocu-
pados, do total de 64 conve-
niados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

DE acordo com o Caged, do Ministério do Trabalho, todos os setores econômicos da Capital 
da Amizade tiveram desempenho positivo

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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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

Por conta da pandemia, 
as cerimônias de colação 
de grau realizadas na 
Universidade Paranaense, 
na Unidade de Umuarama, 
ocorreram de forma 
online e sem a presença 
dos formandos e alguns 
momentos marcantes das 
celebrações não puderam 
ser realizados, como a 
homenagem aos alunos 
laureados de cada turma.

A coordenação do curso 
de Ciências Contábeis, 
juntamente com o Conselho 
Regional de Contabilidade, 
realizou uma homenagem 
à aluna laureada do curso, 
Marcelly da Silva Gonçalves, 
com a entrega de um 

diploma de Honra ao Mérito 
“em reconhecimento ao 
excelente aproveitamento 
obtido pela bacharelanda.”

A entrega ocorreu na sede 
do Conselho Regional de 
Contabilidade de Umuarama 
e contou com a presença do 
coordenador do curso da 
Unipar, Clóvis Uliana.

A iniciativa homenageou 
também as outras 
profissionais do conselho, 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher com 
a entrega de flores.

A formanda recebeu um diploma de Honra 
ao Mérito

Reconhecimento: Aluna laureada é 
homenageada pelo curso de Ciências 
Contábeis 

Vacinação supera em mais de 50% o
número de infectados pela Covid-19

O bom ritmo da vacinação 
em Umuarama, que coloca a 
cidade em posição de des-
taque no Estado, reflete-se 
também no comparativo com 
o número de infectados pelo 
coronavírus, desde o início 
da pandemia. Até este dia 
31, a Secretaria Municipal 
de Saúde havia vacinado 
13.927 pessoas dos grupos 
prioritários definidos pelo 
Plano Nacional de Imunização 
e 2.377 já haviam recebido 
também a segunda dose.

O volume supera em mais 
de 50% o total de umuara-
menses que tiveram diag-
nóstico positivo até a mesma 
data – 9.138 pacientes – e é 
maior mesmo que somados 
os casos suspeitos (1.377). 
Conforme a última atualização 
do relatório de imunização, 
Umuarama recebeu um total 
de 18.294 doses de vacinas 
contra a covid-19 foram rece-
bidas até agora – incluindo 
primeira e segunda dose – e 
16.264 já foram aplicadas.

A diferença – entre doses 
recebidas e aplicadas – é 
atribuída às pessoas dos 
grupos prioritários que ainda 
não procuraram as unidades 
para receber a imunização 
e outros que aguardam o 
prazo recomendado para a 
segunda dose.

O primeiro caso positivo 
de covid-19 foi registrado 
em 27 de março do ano pas-
sado e até 31 de dezembro 
a cidade contava com 5.354 
pessoas infectadas pelo coro-
navírus. Nos três primeiros 
meses desse ano foram con-
firmados mais 3.784 casos, 
totalizando 9.138 positiva-
dos. Destes, 7.111 pacientes 
se recuperaram e hoje levam 
uma vida normal, sem descui-
dar das medidas preventivas 
para evitar novas infecções. 
Há ainda 1.869 pessoas com 
covid-19 em isolamento domi-
ciliar e 1.377 com suspeita, 

Prevenção
A secretária municipal da Saúde, Cecília Cividini, reforça 

que como ainda devem demorar alguns meses para que a 
vacina chegue à maioria da população, é necessário ficar 

atento aos cuidados preventivos, como uso da máscara, dis-
tanciamento em filas e locais públicos, higienização constante 

das mãos e objetos de uso comum e, principalmente evitar 
aglomerações. “Mesmo após receber a vacina é importante 

se cuidar. Ela leva algum tempo para atingir o máximo de pro-
teção e uma pessoa vacinada pode infectar outras que ainda 

não tenham recebido a imunização”, encerrou.

enquanto aguardam resulta-
dos de exames ou o fim do 
período de isolamento.

Nas últimas semanas, 
Umuarama tem mantido ainda 
uma média de 50 pessoas 
internadas em unidades de 
terapia intensiva e enferma-
rias. Por outro lado, 125 não 
resistiram aos efeitos da covid-
19 e morreram – na maioria 
dos casos as vítimas pos-
suíam comorbidades, como 
hipertensão, insuficiência res-
piratória ou cardíaca, diabetes, 
câncer em estágio avançado 
e outras doenças, mas algu-
mas eram pessoas saudáveis. 
A lotação das alas Covid nos 
hospitais locais e também de 
leitos clínicos tem sido um pro-
blema de difícil solução.

“A vacina é nossa grande 
arma para superar a pan-
demia, aliada à prevenção, 
mas a liberação das doses 
depende das aquisições do 
Ministério da Saúde, repassa-
das a Estados e municípios. 
Também buscamos a compra 
direta por canais alternativos, 

como o Consórcio Paraná e 
a Frente Nacional dos Muni-
cípios (FNP), com a adesão de 
Umuarama ao consórcio nacio-
nal Conectar, que pretende 
negociar direto com os fabri-
cantes de vacinas”, lembra o 
prefeito Celso Pozzobom. “É 
um grande esforço para que as 
doses cheguem rapidamente 
à população, mas a vacinação 
hoje depende do repasse fede-
ral”, completou.

UMUARAMA recebeu um total de 18.294 doses de vacinas contra a covid-19 foram recebidas 
até agora e 16.264 já foram aplicadas

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Covid no Estado
A Secretaria de Estado da Saúde 
divulgou ontem (quarta-feira, 
31) mais 3.059 casos e 196 
mortes pela covid-19 no Paraná. 
Os dados acumulados do 
monitoramento mostram que 
o Estado soma agora 840.728 
diagnósticos e 16.600 óbitos em 
decorrência da doença. Os casos 
confirmados divulgados ontem 
são de março (2.850), fevereiro 
(46) e janeiro (69) de 2021 e dos 
seguintes meses de 2020: junho 
(3), julho (1), agosto (1), setem-
bro (15), outubro (30), novem-
bro (10) e dezembro (34). O 
informe relata que 2.859 pacien-
tes com diagnóstico confirmado 
estão internados. São 2.214 em 
leitos SUS (943 em UTI e 1.271 
em enfermaria) e 645 em leitos 
da rede particular (322 em UTI e 
323 em enfermaria). Há outros 
2.761 pacientes internados, 958 
em leitos UTI e 1.803 em enfer-
maria, que aguardam resulta-
dos de exames. Eles estão nas 
redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.
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ONIX 1.0
MT

  EQUINOX 
LT

EQUINOX
LT

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 

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

ONIX PLUS
1.0T PREMIER

GOL 1.6
CITY

13/14  BRANCO  COMPLETO            R$ 34.900,00
                         

  CRUZE 1.4
TURBO LT

16/17  PRETO  COMPLETO, AUT.   R$ 79.900,00
                      COURO 

PQ METROPOLITANO 1 - PRÓX. 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

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 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

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

RESIDÊNCIAS

TERRENOS

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
Residência em alvenaria com 126,50m². 
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, 
despensa, edícula com copa e garagem para 2 
veículos. Rua Fortaleza, próximo ao Cidade Canção 
e Lago Aratimbó. Terreno com 195,00m².

VALOR: R$ 490.000,00

JD. ALPHAVILLE - PRÓX. ATACADÃO, ESCOLAS E CRECHES
Residência em alvenaria, com 107m². Contendo: 
03 quartos (1 suíte), sala, cozinha, BWC social, 
lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, 
lavabo e garagem para 2 carros. Tereno com 
183,75m². Rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064.

 VALOR: R$ 260.000,00

TERRENOS EM SERRA DOS DOURADOS
RESIDENCIAIS -  234m² CADA. Localizados na quadra 

62. Ótima topografia.  Dimensões: 6,00x39,00
Excelentes condições de pagamento!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

Residencial Japão ltda. Torna público que recebeu do IAT (Ins-
tituto Água e Terra), a Licença Ambiental Simplificada para a 
IMPLANTAÇÃO do Loteamento Denominado RESIDENCIAL JAPÃO, 
no Lote nº 24-Q-2, da subd. do lote nº 24, da Gleba 12-Jaborandi, 
do Núcleo Cruzeiro, Umuarama-PR - Válida até 03/06/2026

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

Loteamento Jardim Português Ltda. torna público que recebeu do 
IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Ambiental Simplificada para a 
IMPLANTAÇÃO do Loteamento Denominado JARDIM PORTUGUÊS, no 
lote nº 4/L-2/A, da subdivisão do lote nº 4/L-2 da Gleba 14-Figueira 
Colônia Núcleo Cruzeiro, Umuarama-PR - Validade 16/07/26

14/14   CINZA  COMPLETO, AUT.     R$ 64.900,00
                       COURO,   

TRACKER
1.8 LTZ
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Palavras cruzadas

Parcerias profissionais receberão boa ener-
gia. Vida a dois movimentada, mas vai 
desejar mais liberdade e companheirismo 
na relação e se o par falar em se amarrar, 
você pode fingir demência.

Deve ampliar conhecimentos. Contará com 
facilidades, favores e sorte em jogos, apos-
tas e sorteios. Talvez tenha chegado a sua 
hora de tirar o pé do lodo. O amor à distância 
está favorecido. 

Há sinal de mudança de casa. Se trabalha 
à noite, ambição, uso da razão e inovação 
estão favorecidos. Na saúde, a região abdo-
minal, intestino, sistema nervoso, apêndice 
e cólon merecem atenção.

Dia sério e reservado. Aproveite para refletir, 
investir em suas ideias e no autoconheci-
mento para superar limites. No amor, con-
fiança em alta te ajudará a tomar a iniciativa.

Há chance de fazer contato com gente de fora 
e expandir seus interesses. Ideias e sonhos 
serão atualizados e pode sair em busca de 
realização e independência. Clima de reno-
vação do romance

O dia será agitado e você poderá conhecer 
muita gente. No amor, deve lançar mão da 
boa energia para pensar sobre o que quer 
e superar o que for preciso. Entendimento 
e conexão 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 20/3Solução anterior

Os nascidos hoje são pessoas honestas, disciplinadas, atenciosas e trabalha-
doras. Embora possam ser mestres em sua arte, raramente, se é que o fazem 
se vangloriam de seus talentos. O importante para eles não é ser o centro das 
atenções, mas estar no centro dos acontecimentos. 

Horóscopo nascido em 1º de abril

Pode ser mais fácil ganhar dinheiro em 
serviços ou produtos ligados ao público 
feminino, alimentação, bebidas, artigos 
domésticos. Nos relacionamentos pessoais 
e amorosos, seu ciúme e possessividade 
ficarão mais suaves.

Se estiver atrás de emprego que ofereça 
liberdade, seus olhinhos vão brilhar.Estô-
mago, esôfago, pâncreas, baço e seios 
pedem atenção. No amor o clima de união 
estará firme e forte. 

Se o trabalho já não está animado, o desejo 
de se libertar irá te dominar e você pode 
chutar o balde pra bem longe. Um novo ciclo 
deve se iniciar agora. Momentos quentes a 
dois. Cuidado com a saúde.

Boa hora para iniciar novos projetos ou 
investir nos estudos. No amor a sintonia 
com o par estará poderosa. Um relaciona-
mento que tem tudo para ter futuro pode 
começar agora. 

Espírito empreendedor pode pintar com 
força e será mais fácil dar o pontapé ini-
cial em um projeto. Dia bom para quem 
sonha encontrar alguém para ter um rela-
cionamento sério.

O desejo de liberdade será ainda maior e 
receberá um empurrão para ampliar os seus 
horizontes, conhecimentos e experiências de 
vida. A relação tem tudo para amadurecer. 
Na intimidade, criatividade.

Se você precisa de ajuda com 
dinheiro, está endividado ou pas-
sando por dificuldades para pagar 
suas contas, experimente estas sim-
patias fáceis e eficientes para atrair 
sucesso financeiro.

Conseguir dinheiro rápido
A o  a co r d a r,  e s q u e n t e  u m 

litro de água com um copo de 
arroz cru. Depois, coe a água e a 
reserve. Tome um banho demo-
rado e se enxague com essa água, 

Rituais podem ajudar a melhorar sua vida financeira
derramando-a do pescoço para 
baixo. A seguir, vista uma roupa 
branca e lavada. O dinheiro apa-
recerá em pouco tempo por meio 
de um trabalho extra ou paga-
mento de dívida.

Conseguir dinheiro extra
Num prato de louça branco, 

acenda uma vela e derrame um pouco 
de mel. Coloque o prato num canto 
da casa onde ninguém consiga vê-lo. 
Esta simpatia deve ser feita numa 

segunda-feira de Lua Crescente.

Atrair dinheiro
Em um pote de plástico branco, 

coloque um ímã de tamanho razoável 
e algumas moedas. A regra é nunca 
deixar o pote com o ímã sem as moe-
das, para que possa atrair cada vez 
mais dinheiro. Para funcionar melhor, 
deixe o pote em um local reservado, 
onde as pessoas não possam vê-lo.

Fonte: Rituais Virtual
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camun-
dongo

Orlando
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após 
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Grande
açude do

Ceará

Que não
tem aspe-

rezas

Conselho 
Regional de
Odontolo-
gia (sigla)

De uso
exclusivo
de alguém

Mamífero
andino que 
produz lã

O que o
revisor
procura 
no texto

Comunicado

Homem
muito

pequeno

Proteção
para os

pés

Devolver 

Eleva-se
com a

ingestão
de sal, 

no hiper-
tenso

Expressão
de nojo

Et cetera
(abrev.)

Consoantes
de "luso"
Estudar
de novo 

Cesto de
palha

O que faz
versos

Mastiga 
feito o rato
(?) vera:
babosa

Instrumento
de percussão

Roberto
(?), ator

Nome da
letra "F"

Fator san-
guíneo

Apartamen-
to (bras.)
Ingrediente
do caviar

Dígrafo de
"tosse"Sufocar

Muito boa; 
excelente

A 3a nota
musical
A terra
natal

Negati-
vismo

Titânio
(símbolo)

Reproduz;
copia 

Aquela que inspira
o poeta

A cidade
do Coliseu

Que tem
serventia

Cai sob
peso

Casa
noturna

1, em
romanos

O homem
casado

Quarto, 
em inglês (?)

Johnson,
humorista

4/musa — room. 5/arria. 7/esganar. 9/restituir.
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B A A
R O U P A N O V A

H I D R O F O B I A
N O S I R S S

O C R E N A C O
O S A I NA D A
S OR T I D A E C

T E L E P A T I C O
C O R D E P O R

S O S S E N B D
L S E T O R O
A B A N D O N A

T R I N T A D N A
E S T I L H A Ç O

I S OP O R A S A S

Aces-
sórios
femi-
ninos

Cheiro;
aroma

Depois
de; em
seguida

Seme-
lhança de

gostos
Esposa
do filho

Comuni-
cado de
dívida a
pagar

Ácido da
aspirina

Grupo que
fez suces-

so com
"Dona"

Ajuste;
combi-
nação

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

Para os
(Gram.)

Membros
das aves

Dígrafo de
"tosse"

O Correio
Nacional

Coisa
alguma
Que não
se distrai

(?) Góes,
atriz 

Pedaço de
alimento

Título 
nobre

britânico

Afasta-se 

Forma do 
durex (pl.)

Fragmento
(de bomba)
Caixa do

sorveteiro

Mensagem
de socorro
"Letras",
em ABL

Sagrado
Adminis-
trador de
dioceses

Ter a sen-
sação de 
Senador
(abrev.)

Louça do
banheiro
Declarar
em juízo

Chuva
violenta 
Decalitro
(abrev.)

O código
genético
Existe; 

tem

Consoantes
de "bode"

Vagas
marinhas

Raiva
(p. ext.)

Desam-
para

O dobro
de quinze

Tonalidade

Relativo à 
comunica-
ção mental

Variada
(em

espécie)

Argila
avermelha-
da usada 

em pintura

3/dna — sir. 4/ocre. 10/hidrofobia — telepático.
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