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Decreto é mantido e comércio
local segue aberto normalmente

LOJAS PODEM FUNCIONAR SEM LIMITAÇÃO DE HORÁRIO

A Prefeitura de Umuarama não emitirá novo decreto sobre ações de enfrentamento à covid-19. Seguem em vigor as definições do 
Decreto 70/2021, que permite o funcionamento do comércio varejista todos os dias da semana, das 8h às 18h. Supermercados, 
farmácias e clínicas médicas podem funcionar sem limitação de horário, inclusive nos fins de semana. l 6

Fila do ovo
Não deu pra todos! Ovos de chocolate venderam como 

se fosse água para sedentos. Nos supermercados, os 
estoques acabaram já na quarta-feira, o que provocou 
grandes filas em frente às poucas lojas especializadas 
e chocolaterias de Umuarama. Os que deixaram para 
comprar o ovo de Páscoa na última hora podem não 

encontrar o produto na cidade.

Cidade registra
queda que já era

esperada nos
casos de covid

l 7

Traficante tenta
dar “baile” na
polícia, mas
é capturado

l 10
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Restrições
seguem no
Estado até
15 de abril

l 6

Fôlego

Suspensa a
cobrança de

dívidas no PR
até o fim de abril  

l 2

AEN
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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 -0,87% 23,89 
Vale ON -0,59% 97,39 
ItauUnibanco PN -3,06% 27,10 
Bradesco PN -3,66% 25,79 
Cogna ON -3,52% 3,84 
Qualicorp ON -4,42% 29,01 

IBOVESPA: -1,18% 115.253 pontos

Iene 110,61
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 91,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,7140 5,7150 +1,5%

PTAX  (BC) -0,2% 5,6843 5,6849 -0,2%

PARALELO +1,4% 5,4600 5,9600 +1,4%

TURISMO +1,4% 5,4600 5,9400 +1,4%

EURO 0,0% 6,6904 6,6934 0,0%

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 01/04

Iene R$ 0,0514
Libra est. R$ 7,86
Peso arg. R$ 0,062
R$1: 1.120,70 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/04 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 1.402,00 -34,75 0,8%
FARELO mai/21 410,20 -13,00 -1,9%
MILHO mai/21 559,75 -4,50 4,0%
TRIGO mai/21 611,00 -7,00 -6,0%

SOJA 160,94 1,3% 2,9% 160,00
MILHO 84,73 1,1% 13,6% 85,00
TRIGO 84,78 0,9% 9,3% 85,00
BOI GORDO 295,38 0,0% 3,7% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/04 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 01/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 2,5% 1,5%
SOJA Paranaguá 175,00 2,9% 3,6%
MILHO Cascavel 86,50 1,8% 8,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

Venc.: emp. 19/3 físicas 15/3,domésticos 5/3
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Palavras cruzadas

Mesmo que não trabalhe no feriado, pode ser 
que tenha alguma ideia para melhorar sua 
situação profissional e financeira.  Se estiver 
livre, deve chegar no crush e envolvê-lo numa 
conversa animada. 

Tem tudo para se divertir, ver tudo fluindo com 
facilidade, receber favores. Há chance de se 
dar bem em jogo, aposta ou sorteio. Tenha 
paciência no amor. Tente se colocar mais no 
lugar do outro 

As coisas em casa ficam mais animadas, pode 
receber visita de alguém que não via há tem-
pos e sua saúde estará tinindo. No amor, os 
sonhos podem se tornar realidade. 

Seu signo tende a ficar distraído, sonhador, 
confuso. Cautela com mal-entendidos e fofo-
cas! Se precisar trabalhar, talvez queira se iso-
lar. Cuidado com as decisões. 

Deve ter uma experiência enriquecedora se usar 
as energias do dia para refletir, superar limites e 
buscar o autoconhecimento. Há risco de sofrer 
perda, fraude, roubo ou entrar em dívidas. 

Esbanjando criatividade e sensibilidade artís-
tica, sua mente vai voar e tem tudo pra renovar 
seus sonhos e esbanjar ideias. Seus planos 
serão engenhosos. A vontade de mudar de 
profissão talvez fale alto.

Horóscopo do dia 2 e 3 de abril
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 2 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. 
São simpáticos e conseguem muitos amigos. Seu número principal é o 3, formado do 
símbolo de Júpiter, que revela diversos tipos de duplicidade em sua vida. Isto ocorre 
em muitas áreas, no trabalho, como na vida pessoal, conjugal e amorosa. Estão sempre 
se dividindo entre dois caminhos.

Horóscopo nascido em 2 de abril

Seu talento com as palavras e gestos estará 
forte e você saberá convencer as pessoas, 
principalmente o mozão. Como a mente agu-
çada, bom dia para estudar, entender as coisas 
e resolver mistérios.

Câncer, meu consagrado, hoje é um ótimo dia 
pra sonhar acordado. A saúde pode ficar mais 
sensível no período da tarde: nada de comer 
ovo de Páscoa como uma capivara raivosa e 
aposte em hábitos saudáveis na alimentação 
e evite se automedicar.

Deve abrir sua consciência, valorizar-se e ter 
otimismo no futuro profissional. A Lua também 
faz dupla dinâmica com Vênus e juntas despe-
jam bênçãos na sua vida amorosa.

Deve seguir ordens dos superiores, mas não 
sem antes refletir e analisar o que lhe é dito. 
As emoções ficam bagunçadas e pode bater 
vontade de ficar na sua.

Se estava alimentando o sonho de mudanças, 
sua intuição ficará forte e terá coragem para dizer 
adeus ao que não te dá mais prazer. Aproveite 
essa energia de mudanças e faça uma faxina em 
casa e na sua mente, isso te fortalecerá. 

Como seu humor pode oscilar, cautela pra não 
fazer a afrontosa e acabar causando treta com 
o pessoal de casa. Também há risco de pre-
cisar fazer consertos em casa. Boa hora para 
discutir a relação. 

Loterias
concurso: 2357Megasena
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TIME DO
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4º prêmio
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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

53.666
21.351
67.752
43.561
08.133

02 13 20 24 42 67 76
JOINVILLE/SC

04 19 20 53 69

JULHO

03 07 10 18 19 22 28

concurso: 5530

19 28 30 34 40 51

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
28/3 - 15h50

Sexta 2/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 27
min 18

max 30
min 15

Cascavel
max 27
min 13

Foz do Iguaçu
max 30
min 15

max 29
min 12

Curitiba
max 23
min 14

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 3/4/2021

Nublado
Domingo 4/4/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

FBCE
UNICAXIS

ATACASOPRO
EVROERC
BEBESERI
OGCASIA

CLAVEDESOL
FREIOÃS
ELOUROD
MEUTFAI
IDEMORADA

ENJOARCEL
IODVINTE

NEGOCIADO
POLOGALOS

Modalidade
esportiva

da atacan-
te Marta

Viajar
como

Colombo

Tubo de
água da

pia

São resol-
vidos pelo
detetive

A camisa
para en-
trevistas

Frente (?),
tipo de
blusa

Nome da
letra "X"

Sinal da
partitura
musical

Tecido
macio

típico do
inverno

Pedal
central do

carro

Marca do
infinitivo
(Gram.)

Variantes
linguís-

ticas

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

De
cabelos

amarelos

Próximo à
metade

Sílaba de
"faixa"

Que foi
objeto de
transação
comercial

O século
que ter-

minou no
ano 2000

Cada ex-
tremidade
da pilha

Animais
da rinha

Recurso 
da mímica

Seguir;
rumar

O ar
expelido
Medo;
temor

Agride;
confronta

Crianças
de colo

Erico 
Verissimo,

roman-
cista 

Vitamina
do limão

Vias
fluviais

(?) John-
son, ator
Hiato de
"aéreo"

Continente
do Japão
Médico
(bras.)

Comer 
feito o rato
Consoante
de "boi"

Celular
(red.)

Cópia de 
documento

Sucede 
ao "c"

Acréscimo
a um livro

Saudação
comum
Grande

Otelo, ator

Ter
náuseas

"(?)
Malvado
Favorito",
filme de

animação Atrasada
(?) San-
tana, téc-
nico (fut.)

4/polo. 5/sopro. 6/adendo. 7/navegar. 8/dialetos.
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Animais
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O ar
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Vitamina
do limão

Vias
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(?) John-
son, ator
Hiato de
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(bras.)

Comer 
feito o rato
Consoante
de "boi"

Celular
(red.)

Cópia de 
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Sucede 
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Acréscimo
a um livro

Saudação
comum
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Ter
náuseas
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Malvado
Favorito",
filme de

animação Atrasada
(?) San-
tana, téc-
nico (fut.)

4/polo. 5/sopro. 6/adendo. 7/navegar. 8/dialetos.

Os nascidos em 03 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Câncer. 
São sonhadores, românticos, apaixonados e poéticos. São grandes amorosos, que 
podem ter muitos amores e muitas conquistas. Seu número principal é o 4, número 
de Urano, que os fazem modernos e muito incompreendidos, criticados e perseguidos. 

Horóscopo nascido em 3 de abril

Solução
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Impedir;
inibir 

O animal
como o 
camun-
dongo

Orlando
Dantas,

jornalista 

Registros
feitos
após 

reuniões

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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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20/4 - 04h00

Minguante
4/04 - 07h04

Nova
11/04- 23h32

Cheia
28/3 -15h50

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Governo suspende cobrança
de dívidas até o final de abril

O Governo do Paraná 
estendeu até o dia 30 de 
abril a suspensão do ajuiza-
mento de execuções fiscais 
e a apresentação de pro-
testo de dívida ativa do Es-
tado, que estava em vigor 
desde o início de março. A 
medida consta do Decreto 
7.230/2021, assinado no 
último dia de março pelo 
governador Ratinho Junior.

Mensalmente, a Procura-
doria-Geral do Estado (PGE) 
realiza cerca de 30 mil pro-
testos e ajuíza em torno de 
400 execuções fiscais.

“O Governo está empe-
nhado em buscar soluções 
para reduzir o impacto da 
pandemia do coronavírus no 
bolso dos contribuintes. Esta 
medida se soma às outras 
que estão sendo preparadas 
para atender o setor produ-
tivo e a população neste 
momento tão difícil tanto na 
saúde como na economia”, 
afirma o governador.  

INADIMPLÊNCIA
A suspensão da cobran-

ça de dívidas por mais um 
mês dá novo fôlego a cida-
dãos e empresas com débi-
to com o Estado, como im-
postos atrasados, multas 
ambientais, administrati-
vas, do Procon-PR e outros 
tipos de créditos, e que su-

bordinam sua renda reduzi-
da durante a pandemia.

As dívidas ativas decor-
rem do não pagamento de 
tributos e multas estaduais 
e sua cobrança judicial é re-
gulada pela Lei 6.830, de 
22 de setembro de 1980, 
conhecida como Lei de Exe-
cução Fiscal.

Ao constatar a inadim-
plência do contribuinte, o 
Executivo aciona o Poder Ju-

diciário para requerer de con-
tribuintes os créditos que lhe 
são devidos. Caso o débito 
não seja pago, o inadimplen-
te pode até ter seu patrimô-
nio penhorado. A inscrição 
em dívida ativa também é 
um impeditivo para obtenção 
do empréstimo.

Já o protesto é um ato 
formal extrajudicial para au-
xiliar na recuperação de cré-
ditos da Dívida Ativa.

A suspensão da cobrança de dívidas por mais um mês dá novo fôlego a cidadãos e empresas 
com débito com o Estado

AEN
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Parlamentar discute
PEC que institui a
Polícia Penal no PR

Com o objetivo de manter 
um diálogo permanente com 
as forças e entidades de se-
gurança pública do Estado, o 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL), que 
preside a Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), participou nesta se-
mana de uma reunião com 
representantes do Sindicato 
dos Servidores do Departa-
mento Penitenciário do Para-
ná (Sindarspen).

Segundo o deputado, o 
encontro, realizado de forma 
virtual, devido a pandemia 
de Covid-19, contou com a 
participação do presidente 
e vice do Sindicato, Ricardo 
Carvalho Miranda e José Ro-
berto Neves, além da dire-
tora de Assuntos Jurídicos, 
Petruska Sviercoski.

Entre os assuntos trata-
dos destaque para a discus-
são em torno da Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) que institui a Polícia 
Penal no Estado do Paraná.

“Encaminhei, nesta se-
mana, um requerimento ao 
governo do Estado, solici-
tando o encaminhamento 
à Alep da PEC instituindo a 
Polícia Penal no Paraná. Sigo 
apoiando e lutando para que 
esta demanda seja atendi-
da”, declarou o parlamentar.

REQUERIMENTO
No requerimento encami-

nhado ao governador Ratinho 
Jr (PSD), no início da semana, 
o deputado pede o encami-

Diálogo
Desde que passou a presidir a Comissão de Segurança Pública 

(CSP) da Alep, em fevereiro, Martins vem participando de uma série 
de reuniões e encontros com secretários de Estado e representan-

tes das forças de segurança do Paraná.
Em uma destas reuniões com os secretários das pastas da Casa 

Civil, Guto Silva, da Segurança Pública, Romulo Marinho, do Delega-
do-Geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockembach e do líder do 
Governo na Alep, deputado Hussein Bakri, o parlamentar apresen-
tou algumas demandas importantes das Instituições e destacou a 

necessidade de atender estes pedidos.
Cobrou aparelhamento da Segurança Pública e busca viabilizar a 

vacinação dos policiais antes da população carcerária.

Alep analisa isenção de tributos
para os empresários de eventos

O deputado estadual Dele-
gado Fernando Martins (PSL), 
protocolou nesta semana, um 
requerimento na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
solicitando ao governo do Esta-
do que possibilite a isenção do 
pagamento dos tributos esta-
duais aos trabalhadores e em-
presários do setor de eventos.

Segundo o parlamentar, o 
setor foi o que mais sofreu 

Vacina adiada
A Câmara dos Deputados adiou para a próxima semana, a 
votação de um projeto que permite a compra de vacinas 

contra a covid-19 por empresas para aplicação nos 
funcionários. A legislação permite a compra de imunizantes 
por pessoas jurídicas, mas as empresas precisam doar todo 
o estoque para o SUS, enquanto o governo não concluir a 

imunização de grupos prioritários. Quando a imunização for 
concluída, pela lei, as empresas privadas poderão comprar, 

distribuir e administrar doses de vacina, mas terão que doar 
metade do estoque. A outra metade poderá ser aplicada nos 

empregados, por exemplo.

 Cancelando R$ 10 bi
O relator do Orçamento 
de 2021, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC), enviou 
ofício ao presidente Jair 
Bolsonaro para “informar” 
que o Congresso decidiu 
cancelar R$ 10 bilhões em 
emendas parlamentares. 
O orçamento foi aprovado 
semana passada, mas não 
foi sancionado, além sofrer 
críticas de especialistas e 
até da equipe econômica 
do governo, por destinar 
menos verbas que o 
necessário para custear 
despesas obrigatórias, 
como salários e benefícios 
da previdência. No ofício 
enviado por Bittar, os R$ 
10 bilhões cancelados em 
emendas servirão para 
cobrir essas despesas 
obrigatórias ou para 
efetuar “recomposições 
na forma em que o 
governo federal entender 
adequadas”.

Novos comandantes

O almirante Almir Garnier Santos, será o comandante da 
Marinha, o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior 
será o novo chefe da Aeronáutica e o general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira comandará o Exército. O general Décio 
Schons, mais antigo entre os ‘quatro estrelas’ da ativa, será 
o chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas. 
A escolha de Paulo Sérgio surpreende, pois o general foi 
duramente criticado por Bolsonaro que defendeu a política 
de enfrentamento à covid adotada pelo Exército, que se 
contrapõe totalmente à adotada pelo governo federal.
Uma fonte de alta patente revelou que a escolha de Paulo 
Sergio se deu “por conta da liderança que ele exerce 
junto aos demais comandados”. “É um cara querido 
dentro do Exército. Apesar de ter criticado o presidente, 
simbolicamente seria importante para Braga Netto ter um 
cara ‘independente’ neste primeiro momento com o intuito 
de conter qualquer sentimento intervencionista”.

com a crise econômica pro-
vocada pela pandemia de co-
vid-19. No documento, que 
foi endereçado ao secretário 
de Estado da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior, o parlamentar 
pede que “sejam realizados 
estudos acerca da possibili-
dade de concessão de isen-
ção para o pagamento dos 
tributos estaduais devidos a 
partir de 18/03/2020”.

De acordo com Martins, 
“o setor de eventos, que 
engloba profissionais dos 
mais diferentes matizes, 
como por exemplo, produto-
res, gerentes operacionais, 
diretores técnicos, cerimo-
nialistas, montadores, pro-
moters, dentre outros, foram 
os primeiros a parar e prova-
velmente serão os últimos a 
voltar às suas atividades”.

nhamento à Alep da Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC) que institui a Polícia Pe-
nal no Estado do Paraná.

No documento o parla-
mentar destaca que “cum-
pre ressaltar a importância 
de constar na PEC a determi-
nação para que o comando 

da Polícia Penal seja ocupa-
do por policial penal da car-
reira do Estado, conforme 
já defendido pela Secretaria 
de Segurança Pública, e a 
exemplo do que é estabele-
cido no âmbito das outras 
instituições de segurança do 
Estado”, diz.

O encontro virtual com presidente e vice do Sindicato, tratou de assuntos relacionados à PEC 
que institui o novo sistema de policiamento comunitário

ASSESSORIA

Recursos parlamentar
As emendas parlamentares 
são gastos incluídos por 
deputados e senadores 
no orçamento – obras em 
seus redutos eleitorais, por 
exemplo. Essas indicações 
podem ser feitas por 
cada parlamentar, pelas 
comissões temáticas ou 
pelas bancadas estaduais.
O corte de R$ 10 bilhões 
sugerido por Bittar afeta 
as chamadas “emendas de 
relator”, ou seja, gastos 
incluídos por ele próprio 
na peça orçamentária 
após receber sugestões 
dos outros parlamentares. 
O orçamento aprovado 
pelo Congresso prevê 
R$ 26,46 bilhões em 
emendas de relator. No 
ofício, Márcio Bittar indica 
que o cancelamento será 
feito após a sanção do 
Orçamento 2021. O prazo 
limite para a sanção é 22 
de abril.

DIVULGAÇÃO
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Partidos políticos
garantem quase
R$ 1 bilhão em 2021

Mesmo com um apertado 
orçamento da União para 
2021, os partidos políticos 
receberão R$ 979.442.790, 
sendo R$ 887.490.426 
referentes a dotações orça-
mentárias da União, e R$ 
91.952.364 à previsão de 
arrecadação de multas eleito-
rais no ano. Os valores serão 
pagos no âmbito do Fundo 
Par tidário e devem cres-
cer em 2022, quando será 
somado ao Fundo Eleitoral – 
pago apenas em anos eleito-
rais. A proposta foi aprovada 
pelo Congresso Nacional na 
quinta-feira (25) e está pronta 
para ser sancionada pelo pre-
sidente da República.

O advogado eleitoral Felipe 
Ribeiro ressalta que o Fundo 
Partidário é regulamentado 
pela Lei dos Par tidos Polí-
ticos (Lei 9.096/1995). “A 
norma determina que o valor 
pago aos partidos nunca seja 
inferior, comparado com o 
ano anterior. A quantia varia 
de acordo com o número de 
eleitores inscritos em 31 de 
dezembro do ano anterior ao 
da proposta orçamentária. O 
número de eleitores é multi-
plicado por R$ 0,35 e esse 
valor é corrigido pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA)”, explica.

Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), 23 das 

Distribuição
A cota de cada partido é proporcional à representação parla-

mentar. Em 2020, o Partido Social Liberal (PSL) foi a legenda mais 
beneficiada com os duodécimos do Fundo Partidário, tendo rece-

bido cerca de R$ 98 milhões, seguida do Partido dos Trabalhadores 
(PT), que recebeu R$ 82 milhões. O Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) ocupou a terceira posição, tendo sido contem-

plado com cerca de R$ 51 milhões.

33 legendas políticas brasi-
leiras estão aptas a receber 
os repasses. Dez delas não 
cumprem os requisitos fixa-
dos na cláusula de desem-
penho que estabeleceu 
novas normas de acesso 
dos par tidos aos recur-
sos do Fundo Par tidário. O 
novo partido Unidade Popu-
lar (UP) também não teve 
acesso aos valores por ter 
obtido seu registro em 2020.

Ribeiro destaca ainda 
que, apesar das críticas, 
o financiamento público de 
ações par tidárias e elei-
torais é essencial para a 
manutenção democrática de 
candidatos cujas bases elei-
torais fogem dos padrões 
elitistas, como no caso dos 
políticos que podem pagar 
integralmente por suas cam-
panhas. “A dotação orça-
mentária destes recursos 
permite, por exemplo, repre-
sentantes de categorias de 
trabalhadores ou de bairros 
periféricos se candidatarem 

com o mínimo de competiti-
vidade diante do caro cená-
rio eleitoral brasileiro – até 
mesmo pelas dimensões 
dos estados”, afirma, lem-
brando que a quantia se 
soma aos valores das mul-
tas pagas à Justiça Eleitoral.

Entre as finalidades do 
Fundo, estão: manutenção 
de sedes e serviços do par-
tido; propaganda doutriná-
ria e política; alistamento 
e campanhas eleitorais; 
criação e manutenção de 
institutos de pesquisa e 
educação política; criação 
e manutenção de progra-
mas de promoção e difu-
são da participação política 
das mulheres; pagamento 
a organismos par tidários 
internacionais que se des-
tinem ao apoio à pesquisa, 
aos quais o par tido político 
seja regularmente filiado; 
despesas com alimenta-
ção; e contratação de ser-
viços de consultoria contá-
bil e advocatícia.

Num movimento supraparti-
dário, presidenciáveis se uni-
ram para lançar um manifesto 
em defesa da democracia. A 
iniciativa foi do ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta (DEM-MS) e 
também é assinado pelo 
empresário João Amoedo 
(Novo), pelo ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT), pelo 
governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), pelo apresentador 
Luciano Huck e pelo gover-
nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB).
Intitulado “Manifesto Pela 

Consciência Democrática”, o texto foi lançado no dia do aniversário do golpe militar de 1964. “A conquista 
do Brasil sonhado por cada um de nós não pode prescindir da Democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, 
nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores”, diz o manifesto.

DIVULGAÇÃO

Lote de vacinas
O Paraná recebeu nessa quinta o 11º lote de vacinas contra 

covid-19 do Ministério da Saúde. São 492.200 doses da 
Coronavac, produzida pela Sinovac e pelo Instituto Butantan, 
e 33.250 doses da Covishield, produzida pela Universidade de 
Oxford com AstraZeneca e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). 

Com a nova remessa, o Estado ultrapassa o marco das 2 milhões 
de doses recebidas, totalizando 2.253.300 vacinas.

Lote de vacinas II
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, comemorou o 

recebimento do lote, o maior desde o início da campanha da 
vacinação. “Essas doses vão completar a imunização de 500 mil 

paranaenses. Com esta grande quantidade, vamos prosseguir com 
a vacinação”. Até a manhã dessa quinta, 1.131.213 paranaenses 
já tinham recebido pelo menos a primeira dose do imunizante, e 

242.179 completaram sua imunização com a segunda dose.

Agro 
Durante participação, remota, 
no Congresso Brasileiro de 
Direito do Agronegócio, 
o deputado federal Pedro 
Lupion declarou que é preciso 
“trabalhar pela não elevação 
dos custos de produção 
da atividade agropecuária, 
com o objetivo de manter 
a competitividade do Brasil 
no comércio internacional”. 
O parlamentar paranaense 
acredita que a alta 
produtividade no campo será 
essencial para a economia.  

Em circulação
A Secretaria de Estado 
da Saúde reafirma a 
recomendação para que 
a população mantenha as 
medidas preventivas para 
conter a disseminação da 
covid-19. “Hoje podemos 
afirmar com toda certeza que 
não há ambiente livre da covid-
19. A transmissão comunitária 
está presente, o que significa 
dizer que não é mais possível 
rastrear qual é a origem da 
infecção, indicando que o vírus 
circula em todas as regiões”, 
afirmou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

 Curitiba de luto
A ex-vereadora de Curitiba Dona 
Lourdes morreu aos 93 anos, no 
Hospital Ônix Batel. Lourdes era 
a ex-vereadora mais idosa do 
Brasil. Ela foi internada no dia 30 
de março com suspeita de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral). 

Viva a Democracia
O senador paranaense Flávio 
Arns (Podemos) criticou os 
acenos do governo federal à 
ditadura militar. O parlamentar 
diz que, apesar do golpe de 
64, a democracia brasileira se 
reergueu, e que o Estado de 
Direito jamais sai engrandecido 
de um atropelo constitucional. 
“Penso que nossas lideranças 
políticas devem se ocupar do 
presente e deixar esse passado 
inglório para a análise dos 
historiadores”, ponderou.  

Uso emergencial   
A Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) aprovou 
a autorização temporária para 
uso, em caráter emergencial, da 
vacina da Janssen, um braço da 
Johnson & Johnson. O governo 
federal já adquiriu 38 milhões de 
doses do imunizante.

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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colunaTrabalhadores da
segurança começam
a ser vacinados

O Paraná recebeu ontem 
(quinta-feira, 1º) o 11° lote 
de vacinas contra covid-19 
do Ministério da Saúde. São 
492.200 doses da Corona-
vac, produzida pela Sinovac e 
Instituto Butantan, e 33.250 
doses da Covishield, produzi-
da pela Universidade de Ox-
ford com AstraZeneca e Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Com a nova remessa, o Es-
tado ultrapassa o marco das 2 
milhões de doses recebidas, 
totalizando 2.253.300 vacinas. 

As doses da Covidshield são 
destinadas ao reforço do grupo 
dos trabalhadores de saúde. 
Já a Coronavac é destinada a 
cinco grupos prioritários. Três 
deles receberão doses de re-
forço: trabalhadores de saúde 
(21.212 doses), pessoas de 
75 a 79 anos (186.137 doses) 
e pessoas de 70 a 74 anos 
(253.550 doses). Assim, parte 
dos vacinados com doses da 
8ª, 9ª e 10ª remessas têm sua 
imunização garantida. A outra 
parcela se destina à continua-
ção da vacinação de pessoas 
entre 65 e 69 anos e ao início 
da vacinação dos trabalhado-
res de segurança.

O secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, comemo-
rou o recebimento do lote, o 
maior desde o início da cam-
panha da vacinação. “Essas 
doses vão completar a imuni-
zação de 500 mil paranaen-
ses. Com esta grande quanti-
dade vamos prosseguir com a 
vacinação, e pedimos às pre-
feituras que não estoquem es-
sas doses e levem essas va-
cinas à população”, afirmou.

As doses chegaram na ma-

Páscoa
Na coletiva de imprensa desta quinta-feira, o secretário de Saú-

de também relembrou aos paranaenses que ainda se vive uma alta 
de casos no Estado e pediu para que se evitem viagens em decor-

rência do feriado da Páscoa. “Se puder, se mantenha no seu núcleo 
familiar. Depois de um ano de pandemia, todos nós temos saudade 

dos nossos familiares. Mas o vírus continua circulando ativamen-
te em todo o Estado, temos diversas cepas no Paraná. Por isso, é 

importante continuar tomando cuidado”, reforçou.

Vacinação
Até a manhã de ontem (quinta), 1.131,213 paranaenses haviam re-

cebido pelo menos a primeira dose do imunizante, e 242.179 já haviam 
completado a imunização com a segunda dose. O Paraná tem uma 

campanha de vacinação de domingo a domingo e acelerou a aplicação 
das doses nos últimos dias, inclusive ultrapassando a média nacional. 
“Nosso objetivo é dar celeridade à distribuição de vacinas. Iniciamos, 

na semana passada, a campanha de vacinação de domingo a domingo. 
E, naturalmente, esse novo volume dará condições para podermos 

continuar nesse fluxo. A ideia é não parar a vacinação, porque quanto 
mais velocidade temos na vacinação, naturalmente temos uma imuni-

zação mais rápida também”, afirmou Guto Silva, chefe da Casa Civil.

nhã desta quinta-feira ao Ae-
roporto Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, e foram en-
caminhadas para o Centro de 
Medicamentos do Paraná (Ce-
mepar), onde serão organiza-
das e conferidas para o envio 
às 22 Regionais do Estado. 
A distribuição deve acontecer 
nesta sexta-feira (2).

NOVO GRUPO
A remessa de Coronavac 

destina 5.555 doses à primeira 
aplicação de pessoas de 65 a 
69 anos e 2.277 doses ao início 
da vacinação da categoria de for-
ças de segurança e salvamento 
e forças armadas, que incluem 
policiais, guardas municipais e 
militares. Cerca de 5% das do-
ses recebidas no lote são desti-
nadas à reserva técnica.

O secretário da Seguran-

ça Pública do Paraná, coronel 
Romulo Marinho Soares, afir-
mou que as vacinas são an-
siosamente aguardadas pelas 
forças de segurança. “Agora 
vamos nos reunir para decidir 
o fluxo de quem será vacinado 
neste primeiro momento. De-
vemos receber mais doses ao 
longo de abril para avançar na 
vacinação deste grupo. Com 
certeza as doses chegam em 
boa hora para a segurança 
pública. Vamos priorizar aque-
les que atuam diretamente 
nas ações relacionadas à Co-
vid-19”, relatou o secretário. 

A inclusão das forças de 
segurança respeita a distribui-
ção realizada pelo Ministério 
da Saúde. O grupo é conside-
rado prioritário também pelo 
Plano Estadual de Vacinação 
contra a covid-19.

A inclusão das forças de segurança respeita a distribuição do Ministério da Saúde, pois o grupo é considerado prioritário pelo Plano 
Estadual de Vacinação

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Arame farpado
O MPF até hoje não encontrou 
provas também de uma suposta 
fazenda de R$ 2,5 milhões que 
seria dele. “Eu nem gosto de 
roça”, alegou a um contato que 
o visitou.

Prato feito
Pezão pagou do bolso R$ 1 mil 
por mês, por quatro anos, de 
compra de comida para ele e a 
esposa durante a sua moradia 
no Palácio Laranjeiras. 

O bambuzal 
Pezão tem saudade dos tempos 
em que a maior vergonha que já 
passara como gestor público foi 
como prefeito de Piraí. Mandou 
derrubar um bambuzal de alto 
de morro para construir um 
escadão. Era o “banheiro” da 
comunidade. O povo foi para 
sua porta.

Cadê o Dirceu?
Que não se enganem sobre 
o “sumiço” do ex-todo-
poderoso ministro José Dirceu. 
Condenado na Operação Lava 
Jato, mas com habeas corpus 
em liminar concedida pelo 
ministro Dias Toffoli, do STF, 
é Dirceu quem há mais de 
ano roda o País dialogando 
com os diretórios municipais 
e estaduais para o partido ter 
candidaturas em 2022. 

Lula e ele
As futuras alianças regionais 
caberão ao candidato a 
presidente Lula da Silva. E 
Dirceu nisso tudo? Continuará 
a ser a eminência parda do PT, 
com ou sem o governo federal 
nas suas mãos de novo. Lula e 
Dirceu não se falam tanto, mais. 
Mas se falam. 

Convites
A Comissão de Relações 

Cadê o Pezão?
Dois anos e quatro meses após ter entrado numa viatura da Polícia 

Federal numa operação da Procuradoria Geral da República, a 
poucos dias de deixar o Governo do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão segue em prisão domiciliar na pequena Piraí, sem trabalho. 

Vive de aposentadoria do INSS e do aluguel de apartamento. A 
exemplo de outros alvos da Operação Lava Jato, Pezão entrou na 

lista dos que reclamam dos abusos de autoridades. Semanas antes 
da prisão foi inocentado por 6 a 0 no Superior Tribunal de Justiça 
no processo da delação do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto 
Costa. A amigos que o visitam, diz que não quer vendeta jurídica, 
mas não esquece o dia em que a PF entrou no Palácio Laranjeiras 

com fuzis e metralhadoras, com pedido de busca e apreensão 
determinado pela PGR Raquel Dodge. Teve voz de prisão do 

procurador e do delegado após 43 perguntas sobre uma conta-
salário aberta em 1997 utilizada apenas para receber os ganhos 
dos cargos que ocupou. Seu processo segue na Justiça Federal.

Exteriores e Defesa da 
Câmara esperava pelo general 
Fernando Azevedo, que caiu 
sem falar aos deputados. 
Os futuros comandantes 
do Exército, Marinha e 
Aeronáutica podem se 
preparar que serão os 
próximos da fila.

Luta da Tributária 
O idealizador da proposta 
do “Simplifica Já”, Alberto 
Macedo, e o economista 
e ex-secretário da Receita 
Marcos Cintra visitaram o 
vice-presidente da Câmara, 
deputado Marcelo Ramos, 
para defender a proposta 
na Reforma Tributária como 
alternativa para preservar 
empregos. A pauta do setor 
de serviços tem ganhado mais 
espaço na Casa.

Vacinas S.A.
Com aval da Justiça para 
compra de vacinas pelo setor 
privado, sem a necessidade 
de doação ao SUS, entidades 
representativas aceleraram as 
tratativas com laboratórios. É 
o caso da Federação Nacional 
das Empresas de Segurança 
e Transporte de Valores. A 
entidade enviou carta aos 
associados questionando 
sobre “...o interesse em 
participar de uma ação de 
imunização a ser encabeçada 
pela Confederação Nacional 
do Comércio.”

Delay do chocolate
Levantamento do TIM Ads 
aponta que 38% dos 100 mil 
consumidores ouvidos vão 
esperar passar a Páscoa para 
comprar ovos de chocolate 
com descontos; 6% não têm 
o hábito de comprar após as 
festividades, mas mudaram de 
opinião. Já 7% vão comprar o 
produto até domingo.
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Decreto é mantido e comércio
local segue aberto normalmente

A Prefeitura Municipal 
de Umuarama não emitirá 
novo decreto em se tratan-
do das ações de enfrenta-
mento à covid-19 no que diz 
respeito a medidas restriti-
vas. Continuam em vigor 
as definições do Decreto 
70/2021, que permite o 
funcionamento do comércio 
varejista a qualquer dia da 
semana, das 8h às 18h.

Supermercados, farmá-
cias e clínicas médicas 
podem funcionar sem limi-
tação de horário, inclusive 
aos finais de semana. O de-
creto municipal não limita a 
abertura do comércio no fe-
riado da Sexta-feira Santa, 
porém, é importante lem-
brar que os estabelecimen-
tos se sujeitam a normas 
trabalhistas e aos acordos 
coletivos referentes a cada 
categoria profissional.

Restaurantes e demais 
estabelecimentos que co-
mercializam alimentos tam-
bém poderão funcionar com 
atendimento presencial até 
as 20h, podendo então após 
este horário, atender em 
sistema delivery permitido a 
qualquer horário.

Medidas restritivas seguem no Estado até dia 15 de abril
O Governo do Paraná 

prorrogou por mais 15 dias 
as medidas restritivas de 
enfrentamento da pande-
mia que vigoram desde o 
dia 10 de março. O decreto 
assinado pelo governador 
Ratinho Jr na última quarta-
-feira (31), estende o perío-
do de restrição até as 5 ho-
ras do dia 15 de abril e traz 
algumas mudanças, como, 
por exemplo, a permissão 
para que shopping centers 
e comércio não essencial 
possam atender aos sába-

Recomendações
À população em geral, o decreto recomenda não realizar viagens (apenas se estritamente neces-

sárias), aumentar os cuidados com a higiene pessoal, limpeza de superfícies, telefones, botões de 
elevador, computadores, mesas, cozinhas e banheiros; evitar a circulação em locais públicos, o uso 

do transporte público e aglomerações; uso de máscara e da etiqueta respiratória (proteger o nariz e 
a boca ao tossir ou espirrar).

dos nas modalidades deli-
very e drive thru.

As regras só não se apli-
cam a Curitiba e Região Me-
tropolitana, onde continua 
em vigor, até 5 de abril, o 
regramento próprio.

A manutenção de medidas 
de restrição reflete os núme-
ros da pandemia no Estado 
e a necessidade de conter a 
transmissão do coronavírus.

MUDANÇAS
O novo decreto altera al-

gumas regras do anterior. A 

partir de agora, atividades 
comerciais de rua não es-
senciais, galerias e centros 
comerciais e de prestação 
de serviços não essenciais 
em municípios com mais 
de 50 mil habitantes pode-
rão funcionar das 10 horas 
às 17 horas, de segunda 
a sexta, com limitação de 
50% de ocupação, e sába-
do exclusivamente nas mo-
dalidades delivery e drive 
thru, das 10h às 17h.

Os municípios com me-
nos de 50 mil habitantes 

devem seguir a regulamenta-
ção municipal.

Os shopping centers pode-
rão abrir ao público das 11h 
às 20h, de segunda a sexta, 
com limitação de 50% de ocu-
pação, e no sábado apenas 
nas modalidades delivery e 
drive thru, no mesmo horário.

PROIBIÇÕES
Segue proibida a circu-

lação de pessoas entre as 
20h e 5h. Ficam de fora 
desta regra apenas os pro-
fissionais e veículos vincula-

dos a atividades essenciais. 
Também continua proibida a 
venda e consumo de bebi-
das alcoólicas em espaços 
de uso público e coletivo no 
mesmo horário, em todos 
os dias da semana.

Bares, restaurantes e 
lanchonetes só podem abrir 
para o público de segunda a 
sexta-feira das 10h às 20h, 
com ocupação máxima de 
50%. No entanto, na moda-
lidade de deliver y, podem 
funcionar sem restrição de 
dia e horário.

Quanto à restrição de 
circulação, as medidas tam-
bém seguem as mesmas, 
em conformidade com decre-
to do Governo do Estado do 
Paraná, que estabelece das 
20h às 5h do dia seguinte, 
como o horário em que per-
manece restrita a circulação 
de pessoas em vias e de-
mais espaços públicos.

Quanto ao funcionamen-
to das igrejas, o município 
segue a Resolução Sesa Nº 
221/2021, que determina 
que espaços destinados à 
celebração de cultos religio-
sos atuem com ocupação 
máxima de 15% do espaço, 
respeitando as orientações 
de afastamento físico entre 
as pessoas, com distancia-
mento mínimo de um metro 
e meio entre as pessoas, 
em todas as direções.

A comercialização de be-
bidas alcoólicas continua 
permitida, mas, no período 
das 20h às 5h, está proibi-
da, em conformidade com as 
medidas restritivas de circu-
lação de pessoas. Também 
está proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas em locais 
públicos a qualquer hora.

COMÉRCIO continua funcionando normalmente das 8h às 18h, mas decreto continua restringindo horário no funcionamento 
lanchonetes e bares

ALEX MIRANDA



7Sexta-feira, 2 de abril de 2021   LOCAL

Umuarama registrou ontem uma
queda esperada de casos de covid

Ontem, quinta-feira (1º), 
Umuarama registrou 48 casos 
de covid-19 e nenhuma morte 
em consequência da doença. 
O número deve ser considera-
do baixo, tendo em vista que 
desde o início desta semana 
mortes foram registradas e, 
sem contar com segunda-fei-
ra, quando houve o diagnós-
tico positivo de 42 pessoas, 
mas quando também houve o 
relato de duas mortes, entre 
terça-feira (30/03) e quarta-
-feira (31/03), os números 
de infectados foram de 66 e 
52, respectivamente, sendo 
que duas mortes também 
foram registradas na terça e 
outras duas mortes registra-
das quarta.

É grande a expectativa de 
que a queda nos números da 
pandemia siga pelo menos 
até meados pós Páscoa, de-
pois que foi realizado um lo-
ckdown de quatro dias na se-
mana passada e que, a baixa 
nos casos, realmente tenha 
sido o reflexo da paralisação.

Em reunião recente com 
prefeitos dos municípios 
que integram a Associação 
de Municípios de entre Rios 
(Amerios), o prefeito Celso 
Pozzobom relatou que não 
pretende decretar novo lock-
down, mas se for necessário 
e os estudos que a Secreta-
ria de Saúde de Umuarama 
faz junto aos técnicos da 12ª 
Regional de Saúde, deverá 
considerar que uma nova e 
última paralisação, poderá 
ser feita alguns dias após a 
Páscoa. A expectativa tam-
bém é de que o ritmo da va-
cinação acelere dentro deste 
breve período.

NOVOS CASOS
De acordo com os mais 

recentes levantamentos da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, os novos casos são re-
ferentes a 32 mulheres, 15 
homens e uma criança, que 
elevaram para 9.186 o total 
de pessoas com diagnóstico 
positivo da doença desde 

março do ano passado.
Desse total, 8.112 pes-

soas já se recuperaram e 
915 seguem em isolamento 
domiciliar.

Outras 49 estão hospita-
lizadas, sendo que 17 delas 
ocupam leitos de Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTIs 

Covid) e 32 estão em leitos 
de enfermaria, além das 125 
que morreram em decorrên-
cia de complicações do novo 
coronavírus. Há ainda 1.223 
pessoas com suspeita de in-
fecção, cinco delas continua-
vam internadas.

Chega a 22.870 o número 

de notificações de síndromes 
gripais acumuladas desde o 
início da pandemia, das quais 
12.461 foram descartadas.

Nos hospitais locais, to-
dos os 33 leitos de UTI auto-
rizados pelo SUS estão ocu-
pados, bem como 57 dos 64 
leitos de enfermaria.

LOCKDOWN pode ter refletido na quantidade de casos da doença e na baixa no número de mortes

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Caged animador
Um alento em tempos de 
pandemia prolongada. O 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) indica 
que, entre janeiro e fevereiro, 
indústria, comércio e prestação 
de serviços registraram saldo 
positivo de mais de 200 
empregos em Umuarama. Dada 
a complexidade do momento, 
a mera manutenção dos postos 
de emprego formais já seria 
motivo para comemorar.

Cenário estável
O maior volume de admissões 
no bimestre ocorreu na 
produção de bens e serviços 
industriais, seguida por serviços 
e vendedores do comércio (lojas 
e supermercados) e serviços 
administrativos. A performance 
valeu o 11º lugar entre as 20 
cidades com melhor saldo por 
crescimento percentual no 
estado, à frente de grandes 
centros, como Maringá, Ponta 
Grossa, Guarapuava e Londrina.

Consultoria gratuita
A Aciu firmou uma parceria muito 
bacana com a Cacier, Sebrae, 
Sicoob e Sicredi, viabilizando 
consultoria em gestão gratuita 
para associados. A mesma 
será individual e agendada, 
contemplando liderança, 
estratégia e planos, clientes, 
processos, pessoas, finanças e 
resultados. Para detalhes, ligue 
na Aciu - (44) 3621-6700.

Prazo prorrogado
A prefeitura prorrogou por 
trinta dias o prazo para 
pagamento do alvará e taxas 
inclusas, que poderá ser feito 
à vista até 30 de abril ou em 
três pagamentos sem juros. O 
prefeito Pozzobom reconhece 
se tratar de uma contribuição 
pequena mediante as 
dificuldades que os empresários 
estão passando, sob os efeitos 
da pandemia, mas estima que a 
medida pode dar um pouco de 
fôlego para muita gente.

IPTU
Por sua vez, foi prorrogado 
para a próxima segunda (5) 
o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano de 
Umuarama (IPTU 2021), em 
cota única com desconto de 

Sabadão retorna
O comércio de Umuarama retoma, com grande expectativa, o 

horário especial de atendimento. Graças a um aditivo dos sindicatos, 
o tradicional Sabadão terá expediente das 8h às 18h. Mais tempo 
pode representar um aliado no enfrentamento à pandemia. Coibir 

aglomerações é um dos protocolos sanitários mais relevantes. Outra 
recomendação é não levar crianças às compras.

6% e também para a primeira 
parcela caso o contribuinte opte 
pelo pagamento em dez vezes. 
É a segunda prorrogação de 
prazo oferecida pelo município 
para que mais contribuintes 
possam aproveitar o desconto.

Novo governador
É com enorme satisfação que 
a Aciu felicitou, via ofício, o 
empresário Paulo José dos 
Santos, o Paulinho da Casa 
das Bombas, eleito novo 
governador do Distrito 4630 do 
Rotary Club. Ele foi aclamado 
por unanimidade para o 
mandato de 2023 a 2024. Vale 
lembrar que, em 55 anos, 
Umuarama teve apenas dois 
governadores: Kaled Abrão 
Chain (gestão 1997/1998) e 
monsenhor José Dantas de 
Sousa (2003/2004).

Trabalhadores para a 323
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama está encaminhando 
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. Os interessados devem 
agendar o atendimento no site 
www.justica.pr.gov.br e pegar 
o encaminhamento na agência. 
As vagas disponíveis são para 
pedreiro, servente, armador, 
carpinteiro, motorista (com 
CNH categoria C), apontador, 
operador de rolo e operador de 
escavadeira hidráulica.

Reivenção na crise
Com avanço da pandemia, os 
donos de micro e pequenas 
empresas são expostos todos 
os dias a novos desafios. 
Reinventar-se virou palavra 
de ordem. Nesse contexto, o 
Sebrae tem reforçado seu papel 
de incentivo à educação para 
empreendedores e para futuros 
empresários. Confira vinte 
cursos que podem ajudar os 
empresários a se reinventarem 
na crise - https://bit.ly/3sHoiB5.

As grandes ideias surgem da 
observação dos pequenos 
detalhes - Augusto Cury

Excelente Páscoa

A Aciu é a Casa do Empresário!

Hospital da UEM
doa para Umuarama
capacetes de oxigenação

O Hospital Universitário 
Regional de Maringá (HUM) 
fez nesta semana a doa-
ção de 110 capacetes de 
oxigenação para 21 muni-
cípios de várias regiões do 
Paraná e do estado de São 
Paulo. O equipamento, que 
foi desenvolvido no ano pas-
sado numa parceria entre os 
depar tamentos de Física e 
Medicina da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 
contribui para a recuperação 
de pacientes com covid-19 
que apresentam quadros 
de insuficiência respiratória 
de média gravidade. Umua-
rama foi uma das cidades 
comtempladas no Paraná.

O HUM por meio da Asso-
ciação dos Amigos do Hospi-
tal Universitário (AAHU) está 
financiando a confecção des-
ses capacetes com as doa-
ções que recebe, desta forma 
os aparelhos são fabricados 
por um valor inferior aos dis-
poníveis no mercado. A solici-
tação pelo equipamento está 
em constante crescimento e 
a expectativa é aumentar a 
produção para atender toda 
essa demanda.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde 
de Maringá, Marcelo Puzzi, 
os capacetes desenvolvidos 
pela UEM têm demonstrado 
excelentes resultados no 
enfrentamento da covid-19. 
Com a doação foi possível 
reduzir em torno de 40% 
a 60% a necessidade de 
pacientes intubados no Hos-
pital Municipal (HM) e UPAs. 
“Estamos salvando vidas 
e diminuindo o número de 

Vantagens
Entre as vantagens confirmadas com o uso dos capacetes estão 

a manutenção dos níveis de saturação de oxigênio; sustentação de 
níveis de pressão dentro do dispositivo; os pacientes podem ser 

colocados em posição prona (de bruços) com segurança; maior con-
forto aos pacientes e comunicação com a equipe, podendo utilizar 

de dietas líquidas durante o uso.

pacientes intubados. O equi-
pamento traz um confor to 
para o paciente, já que não 
precisa ser sedado e usar 
ventilação mecânica.

O paciente usa o capa-
cete para suplementar a 
quantidade de oxigênio do 
ar ambiente que é, em torno 
de 21%, podendo ter uma 
melhora clínica e da satura-
ção periférica, com aumento 
de até 70 a 80% de satura-
ção, chegando a 100% em 
alguns casos”. O Hospital 
Santa Casa de Dracena, 
que fica na região oeste do 
estado de São Paulo, tam-
bém foi contemplada com a 
doação dos capacetes.

A coordenadora da ala 
covid, Aline Damasceno 
de Avance, agradeceu ao 

HUM pela colaboração que 
foi muito importante diante 
da situação vivenciada na 
cidade. Ela destaca que 
o uso do equipamento foi 
extremamente satisfatório, 
pois obtiveram resultados 
muito positivos. “Usamos 
em pacientes da enferma-
ria e UTI e tivemos melhora 
na saturação, além do supe-
rior confor to proporcionado 
em relação às máscaras 
de oxigênio convencionais, 
melhorando o quadro clínico 
do indivíduo”.

Além de Umuarama, 
também receberam a doa-
ção os municípios de Santa 
Fé, Colorado, Arapongas, 
Ampére, Pato Branco, São 
João do Ivaí, Penápolis (SP), 
entre outros.

ASSESSORIA UEM

OS aparelhos são fabricados por um valor inferior aos disponíveis no mercado

Cirurgias eletivas seguem  
suspensas por mais 30 dias

A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou por mais 30 dias a 
suspensão dos procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares nas 
redes pública e privada do Paraná. O objetivo da normativa é oti-

mizar o uso de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares, 
bem como a ocupação de leitos de UTI para o atendimento exclu-
sivo à covid-19 no Estado. “Neste momento em que todo o País 

passa por dificuldades de aquisição de medicamentos e lotação de 
leitos de UTI, precisamos priorizar o atendimento que possui maior 
urgência, que é sem dúvidas os casos suspeitos e confirmados de 

coronavírus”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. 
Segundo o documento, a suspensão pode ser estendida ou redu-
zida, de acordo com a disponibilidade de medicamentos, leitos e 
dependendo da situação epidemiológica da doença no Paraná.
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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

As cerimônias de colação 
de grau são aguardadas 
pelos formandos, familiares 
e comunidade em geral e a 
Universidade Paranaense 
realiza, todos os anos, belíssimas 
celebrações. Neste ano, por 
conta da pandemia da Covid-19, 
a Unipar precisou se reinventar 
e realizou, na Unidade de 
Umuarama, cerimônias de 
colação de grau on-line.

Para respeitar o calendário, 
a Universidade conseguiu 
readaptar as cerimônias que 
seriam realizadas de maneira 
presencial para eventos 
transmitidos ao vivo, pelas redes 
sociais. 

A Unipar foi a pioneira numa 
colação de grau realizada 
totalmente online e que 
formou 701 formandos de 25 
turmas, de cursos presenciais e 
semipresenciais. 

A diretora geral da Unipar 
de Umuarama, professora 
Fernanda Garcia Velasquez 

de Lima foi quem presidiu 
as cerimônias que foram 
realizadas do estúdio da TV 
Mais, da Unipar. “ Nós nos 
reinventamos, com o apoio do 
Diretoria Executiva de Gestão 
da Comunicação e Divulgação 
da Unipar, por meio das 
transmissões realizadas pela 
TV Mais, conseguimos fazer 
belíssimas cerimônias. ”

As cerimônias

Além da presença da diretora 
geral da Unipar, um formando 
de cada turma pode estar 
presente no estúdio para 
realizar o juramento de cada 
turma. Virtualmente, em suas 
casas, os demais acadêmicos 
acompanharam as celebrações 
e colaram o grau à distância. 

“As formaturas sempre foram 
eventos glamorosos e estava 
tudo pronto, mas a pandemia 
está acontecendo no Brasil 
inteiro e cabe a nós obedecer 
aos decretos.” 

Obedecendo aos decretos, a Universidade Paranaense 
realizou a colação de grau de uma maneira inovadora e 
totalmente on-line  

Com cerimônias on-line, Unipar diploma 
mais de 700 novos profissionais

Polícia vai combater crimes e
orientar nas ações conta a covid

Desde ontem (quinta-feira, 
1º) as forças policiais do 
Paraná intensificam ações 
preventivas em todo o Estado 
para inibir crimes e orientar 
a população para o cumpri-
mento do decreto estadual 
de combate ao coronavírus. 
O esforço da Secretaria da 
Segurança Pública tem o 
objetivo de coibir aglomera-
ções e atividades clandes-
tinas que desrespeitem as 
medidas sanitárias.

A operação envolve maior 
presença policial nas estra-
das estaduais, policiamento 
motorizado nas cidades para 
evitar crimes e atuação do 
Corpo de Bombeiros para 
acidentes e emergências, 
além de postos específicos 
de fiscalização. Os trabalhos 
seguem até domingo (04) e 
somam-se às atividades de 
segurança já existentes.

A Polícia Militar atuará por 
meio dos seis Comandos 
Regionais, distribuídos no 
Estado. Eles aplicarão seus 
efetivos nos pontos com maior 
circulação de pessoas e onde 
a análise criminal apontar 
maior incidência de crimes e 
emergências. A Polícia Civil 
estará com as equipes pre-
paradas nas delegacias para 
atender a população e dar o 
devido encaminhamento nas 
situações flagradas pela polí-
cia ostensiva.

Já a Polícia Científica atuará 

com seus profissionais para 
agilizar perícias, exames 
durante o feriado. O Departa-
mento Penitenciário estará a 
postos para monitorar a ativi-
dade dos que possuem torno-
zeleira eletrônica e gerenciar a 
ocupação de vagas nas carce-
ragens do estado.

“A Segurança Pública 
estará atenta neste feriado 
e aplicaremos nosso efetivo 
para que a população fique 
mais segura, e as orienta-
ções com relação ao cumpri-
mento do decreto estadual 
sejam seguidas”, disse o 
secretário da Segurança 
Pública, Romulo Marinho 
Soares. “Estamos vivendo 
um momento delicado e con-
tamos com a compreensão 
das pessoas para que fiquem 
em casa neste feriado e evi-
tem aglomerações. Vamos 
reforçar as fiscalizações e 
teremos blitzes policiais e 
educativas em vários pontos 
do Estado, principalmente 
no Litoral, na região de Foz 

PLANEJAMENTO
Segundo o coordenador do Centro Integrado de Segurança 

do Sul (CIISP-Sul), coronel Luiz Augusto Santiago, cada órgão de 
segurança possui um planejamento específico na difusão do efetivo 
das equipes, baseado nas estatísticas criminais e nas peculiaridades 

de cada região. “A atuação das forças segue uma ordem geográ-
fica com base nas principais cidades onde foram registrados um 

aumento na incidência de ilícitos e crimes. De modo geral, a ação 
acaba trazendo segurança para toda a população do Paraná, pois, 
direta ou indiretamente, os resultados operacionais refletem em 

todo o Estado”, completou.

O Governo do Estado vai 
distribuir aos hospitais 108 
mil medicamentos usados 
por pacientes internados 
nas UTIs que precisam 
ser intubados. Os chama-
dos kits intubação, foram 
adquiridos pela Secretaria 
de Estado da Saúde para 
atender à demanda das 
unidades que tratam pacien-
tes em estado crítico da 
covid-19, além de 20 mil 
unidades enviadas ao Paraná 
nesta quinta-feira (1) 
pelo Ministério da Saúde. 
Os medicamentos serão 
entregues hoje (2) nas 22 

Regionais de Saúde, junto com a nova remessa de vacinas recebidas nesta quinta pelo Estado. O volume é composto 
por 40 mil analgésicos, 4.500 sedativos e 3.500 bloqueadores neuromusculares que estavam estocados no Centro 
de Medicamentos do Paraná (Cemepar), outras 40 mil unidades de sedativos compradas pela secretaria e que 
também desembarcaram nesta quinta-feira no Paraná, e 20 mil bloqueadores enviados pelo ministério. A distribuição 
acontece junto com o novo lote de vacinas recebidas pelo Estado, o 11º enviado pelo Ministério da Saúde. São 
quase 525.450 doses que também chegam hoje às Regionais de Saúde.

O esforço da Secretaria da Segurança Pública 
tem o objetivo de coibir aglomerações e ati-
vidades clandestinas que desrespeitem as 
medidas sanitárias

SESA

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

do Iguaçu e no Noroeste, 
entre outras que demandam 
reforço neste período”.
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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 

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

TRACKER
1.8 LTZ

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!

Traficante procurado por crimes
Estaduais e Federais é capturado

Na tarde de ontem (1º), 
pol ic iais que atuam na 
cidade de Iporã (54 qui-
lômetros de Umuarama) 

detiveram um homem de 
23 anos,  que era pro -
cu rado pe las  Just i ças 
Estadual e Federal.  Os 

policiais cumpriram man-
dado de prisão em vir tude 
de execução penal pelos 
crimes de tráfico de dro-
gas pela Vara Criminal de 
Iporã e Vara Federal de 
Guaíra. Na abordagem, 
o homem procurado ten-
tou fugir, empreendendo 
fuga invadindo em diver-
sas residências, mas um 
cerco policial foi montado, 
com a par t ic ipação de 
investigadores da Polícia 
Civi l, policiais mil itares 

e equipes do Depen. O 
‘fujão’, chegou a subir em 
telhados e pulou muros ten-
tando escapar e somente a 
cerca de 2 quilômetros do 
ponto da abordagem inicial 
é que foi capturado.

Ainda de acordo com os 
policiais, o homem detido 
obteve ajuda na fuga, pois 
foi encontrada no banheiro 
de uma das residências 
invadidas, sua tornozeleira 
eletrônica e as roupas usa-
das por ele.

O morador, um rapaz de 
21 anos, foi autuado pelo 
crime de favorecimento pes-
soal, por ter auxiliado o fugi-
tivo e responderá a um Termo 
Circunstanciado. Quanto ao 
homem capturado, além de 
responder pelos crimes de 
tráfico, também foi denun-
ciado por desobediência e 
violação de domicílio, sendo 
então colocado à disposição 
da Justiça na Cadeia Pública 
de Iporã. O nome do detido 
não foi divulgado pela polícia.
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Palavras cruzadas

Mesmo que não trabalhe no feriado, pode ser 
que tenha alguma ideia para melhorar sua 
situação profissional e financeira.  Se estiver 
livre, deve chegar no crush e envolvê-lo numa 
conversa animada. 

Tem tudo para se divertir, ver tudo fluindo 
com facilidade, receber favores. Há chance 
de se dar bem em jogo, aposta ou sorteio. 
Tenha paciência no amor. Tente se colocar 
mais no lugar do outro 

As coisas em casa ficam mais animadas, 
pode receber visita de alguém que não 
via há tempos e sua saúde estará tinindo. 
No amor, os sonhos podem se tornar 
realidade. 

Seu signo tende a ficar distraído, sonhador, 
confuso. Cautela com mal-entendidos e fofo-
cas! Se precisar trabalhar, talvez queira se iso-
lar. Cuidado com as decisões. 

Deve ter uma experiência enriquecedora se 
usar as energias do dia para refletir, supe-
rar limites e buscar o autoconhecimento. 
Há risco de sofrer perda, fraude, roubo ou 
entrar em dívidas. 

Esbanjando criatividade e sensibilidade artís-
tica, sua mente vai voar e tem tudo pra renovar 
seus sonhos e esbanjar ideias. Seus planos 
serão engenhosos. A vontade de mudar de 
profissão talvez fale alto.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 2 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. 
São simpáticos e conseguem muitos amigos. Seu número principal é o 3, formado do 
símbolo de Júpiter, que revela diversos tipos de duplicidade em sua vida. Isto ocorre 
em muitas áreas, no trabalho, como na vida pessoal, conjugal e amorosa. Estão sempre 
se dividindo entre dois caminhos.

Horóscopo nascido em 2 de abril

Seu talento com as palavras e gestos estará 
forte e você saberá convencer as pessoas, 
principalmente o mozão. Como a mente agu-
çada, bom dia para estudar, entender as coisas 
e resolver mistérios.

Câncer, meu consagrado, hoje é um ótimo dia 
pra sonhar acordado. A saúde pode ficar mais 
sensível no período da tarde: nada de comer 
ovo de Páscoa como uma capivara raivosa e 
aposte em hábitos saudáveis na alimentação 
e evite se automedicar.

Deve abrir sua consciência, valorizar-se e ter 
otimismo no futuro profissional. A Lua tam-
bém faz dupla dinâmica com Vênus e juntas 
despejam bênçãos na sua vida amorosa.

Deve seguir ordens dos superiores, mas não 
sem antes refletir e analisar o que lhe é dito. 
As emoções ficam bagunçadas e pode bater 
vontade de ficar na sua.

Se estava alimentando o sonho de mudan-
ças, sua intuição ficará forte e terá coragem 
para dizer adeus ao que não te dá mais prazer. 
Aproveite essa energia de mudanças e faça 
uma faxina em casa e na sua mente, isso te 
fortalecerá. 

Como seu humor pode oscilar, cautela pra não 
fazer a afrontosa e acabar causando treta com 
o pessoal de casa. Também há risco de pre-
cisar fazer consertos em casa. Boa hora para 
discutir a relação. 

Energizar, limpar e harmonizar: os pingentes com sal grosso funcionam?
Mais do que embelezar, pingentes 

de sal grosso são usados como uma 
espécie de amuleto de proteção, mas 
será que realmente protege as pessoas 
de energias negativas?

O sal grosso é, na verdade, um cristal 
de sal formado por pequenos quadrados 
ou cubos achatados e tem propriedades 
especiais. Podem ser usados para equi-
librar, energizar, limpar e harmonizar 
nosso campo energético. A mais conhe-
cida característica do cristal de sal é neu-
tralizar as “energias negativas”.

Os japoneses consideram o sal um 

purificador poderoso. Jogam sal nas 
soleiras das portas sempre que uma 
visita menos bem-vinda vai embora. 
O objetivo é limpar a carga energética 
que a pessoa pode ter deixado na casa.

No Brasil, existe o banho de sal grosso 
e o antigo escalda-pés (mergulhar os pés 
em água bem quente, misturada com sal 
grosso), que tem o poder de neutralizar a 
eletricidade do corpo. 

E, para espantar o mau-olhado ou evitar 
visitas indesejáveis, algumas pessoas têm 
o costume de colocar uma fileira de sal na 
soleira da porta ou um copo com água e sal 

grosso do lado esquerdo da entrada.

CUIDADO!
Usar um pingente de sal grosso vai 

limpar seu campo energético, mas não 
todo dia nem toda hora. Ele é tão eficiente 
que acaba descarregando demais a ener-
gia da pessoa, quando usado em excesso. 
Precisamos nos limpar de influências 
negativas, mas, ao mesmo tempo, pre-
cisamos nos energizar também. Para 
isso, use seu pingente quando e onde 
ele será realmente útil. Depois, reponha 
suas energias por meio do uso de cremes 

de ervas como alecrim ou outro cristal 
ou pedra que energize e esteja de acordo 
com o que você busca no momento.

Fonte: Personare
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letra "X"

Sinal da
partitura
musical

Tecido
macio

típico do
inverno

Pedal
central do

carro

Marca do
infinitivo
(Gram.)

Variantes
linguís-

ticas

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

De
cabelos

amarelos

Próximo à
metade

Sílaba de
"faixa"

Que foi
objeto de
transação
comercial

O século
que ter-

minou no
ano 2000

Cada ex-
tremidade
da pilha

Animais
da rinha

Recurso 
da mímica

Seguir;
rumar

O ar
expelido
Medo;
temor

Agride;
confronta

Crianças
de colo

Erico 
Verissimo,

roman-
cista 

Vitamina
do limão

Vias
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(?) John-
son, ator
Hiato de
"aéreo"

Continente
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Médico
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Comer 
feito o rato
Consoante
de "boi"
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(red.)

Cópia de 
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ao "c"

Acréscimo
a um livro

Saudação
comum
Grande

Otelo, ator

Ter
náuseas

"(?)
Malvado
Favorito",
filme de

animação Atrasada
(?) San-
tana, téc-
nico (fut.)

4/polo. 5/sopro. 6/adendo. 7/navegar. 8/dialetos.
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P O M
R E S T I T U I R

P E S S I M I S M O
S G M I A P E
S A P A T O O D

O Ã N A A V I S O
B O A T E A S R

A R R I A RO I
R A I T A M B OR

U T I L B A L A I O
E S P O S O L S
R O O M E R I
I E F E E T C

P A R T I C U L A R
L H A M A E R R O

Impedir;
inibir 

O animal
como o 
camun-
dongo

Orlando
Dantas,

jornalista 

Registros
feitos
após 

reuniões

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
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Eleva-se
com a
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de nojo
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Consoantes
de "luso"
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de novo 
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babosa

Instrumento
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(?), 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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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ÇA
As pessoas felizes lembram o passado com 

gratidão, alegram-se com o presente e 
encaram o futuro sem medo.

(Epicuro)

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  lei-
tores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (2)  vivas para Reinaldo Naoki 

Takejima e Aureci Quinália  Mal-
donado.  No sábado (3) vivas para 
Gerson Magnoni Bortoli ,  Jules Ri-
met Nogara e  Márcia Regina Furini  
No domingo  (4) vivas para Lumico 
Mori, Thiago Casoni, Danilo Moura 

Scriptore e Neide Aparecida da Silva 
Na segunda (5) parabéns para Ni-

valdo Possamai e Rodrigo Nelson de 
Oliveira. Da coluna: felicidades!

EMPATIA
Em tempo de pandemia o feriadão 
vem com tudo. Fique em casa e 
continue com todos os cuidados. 
Máscara, distanciamento social e 

álcool gel. É muita dor ver famílias 
sofrendo perdendo entes queridos. 
É muita dor ver o sofrimento das 

pessoas em hospitais lotados e ver 
também equipes de saúde exauri-

das. Cuidem-se.

UVEL: 42 anos de EXCELÊNCIA!
O mês de Abril é tempo de  comemorar o aniversário da 

Concessionária UVEL -, símbolo de muito trabalho que alia 
criatividade, organização e  entusiasmo em torno de uma 
empresa dirigida por empresários que romperam barreiras 

e colocaram em prática as  teorias aprendidas. Em constan-
te crescimento e aprendizado  -, a cada ano  valorizando o 

que construíram principalmente a equipe Uvel que enfrenta 
lado a lado na empresa  as batalhas diárias e também sua 

clientela sempre  em primeiro lugar.   
Nascida em Umuarama em 1979, a Uvel foi adquirida  

pelo grupo em 1999 -, e desde então vem conquis-
tando  prêmios nacionais de qualidade e excelência. 
Os diretores em SINTONIA  comandam  as concessio-
nárias em Umuarama,  também em Brusque, Jaraguá 

do Sul  , Tijucas, São Bento / SC e ainda Pelotas, 
Camaquã e Rio Grande / RS. Atualmente o Grupo Uvel 
com os diretores Ivanildo Coutinho, Joaquim Pereira, 
Roberto Zanatto,  Homero Zaninotto, Realdir Furtado 
e José Machado da Silva  dividem os PARABÉNS rece-
bidos cientes  que batalharam somando forças, divi-

dindo atribuições e vencendo momentos difíceis.

UVEL: PARABÉNS PELOS 42 ANOS DE  
METAS DEFINIDAS E ALCANÇADAS.    

PALESTRA: Na segunda-feira (5) na reunião as 20h do Rotary Club de Umuarama acontece (via ZOOM)  
a palestra on line com Vanderleia Pietrovski Rolon Cáceres que é gestora da Unidade do Sest Senat de 
Umuarama com o tema: Qualificação e Saúde para o setor de transportes. 

CONECTE-SE EM..
Sabemos que as vendas on-line tem sido 
uma alternativa para muitas lojas físicas 
expandirem os negócios e atingirem um 
público cada vez maior. No entanto, essa 
transição exige bastante cuidado. Que tal 
ouvir  dicas de quem entende do assunto? 

A dupla  Fran Zabini -,  ela é Personal 
Organizer e traz dicas valiosas. O bate-

-papo foi conduzido pela Embaixadora do 
Conecta Delas, Sirley Batatinha, que é 

especialista em Gestão de Pessoas. Reserve 
um tempo neste feriadão e conecte-se 
para  aproveitar o conhecimento dessas 

duas grandes Mulheres? Você com certeza 
receberá excelente conhecimento. vamos 

lá? Clique e ouça: https://spoti.fi/39n5rn0

MULHERES QUE INSPIRAM 
A maior riqueza de uma empresa, está nas 
pessoas, isso porque são elas que fazem 
tudo funcionar. Sabendo disso, cada vez 
mais os empreendedores têm buscado 

realizar uma Gestão Humanizada. A ideia 
é proporcionar um ambiente de trabalho 
mais saudável, com maior flexibilidade e 
onde as pessoas são cuidadas. O podcast 

que fala deste assunto leva até você  Carla 
Frasquette, empresária da Romas Hotel. 

O bate-papo foi conduzido pela Embaixa-
dora do Conecta Delas, Sirley Batatinha, 
especialista em Gestão de Pessoas. Que 
tal arranjar um tempinho neste feriado e 
ouvir. Com certeza vai te ajudar.  Clique e 

ouça: https://spoti.fi/3rI9rVN

Ivanildo Coutinho e  Joaquim Pereira na Concessionária Uvel Umuarama.

THIAGO CASONI
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