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Legislação pretende dar um 
basta aos buracos asfaltados
MULTA PODE CHEGAR A R$ 20 MIL EM CASO DE REINCIDÊNCIA

Passou pela Câmara ontem, em sessão ordinária, projeto do Poder Executivo que regulamenta e normatiza a abertura de valetas 
em vias públicas pavimentadas. A ideia é acabar com os buracos asfaltados e com os remendos deixados em ruas e avenidas 
após a execução de quaisquer obras. O projeto segue para sanção e deve se tornar lei. l 3

Derrota

Afsu perde em
casa para o

Laranjeiras na
Chave Ouro 

l 10

Mudanças no
Código de Trânsito
começam a valer
semana que vem

l 5

Agendados
os pregões e as
licitações para

abril e maio
l 6

BPFron e PF
fecham depósito
de contrabando

em Altônia
l 8

A partir de 1º de maio, 
os preços de venda 

de gás natural para as 
distribuidoras estarão 

39% mais caros em 
reais por metros cúbicos 
(R$/m³) na comparação 
com o último trimestre. 
A variação é resultado 

“da aplicação das 
fórmulas dos contratos 

de fornecimento, que 
vinculam o preço à 

cotação do petróleo e à 
taxa de câmbio”.

l 4

39% mais caro
DIVULGAÇÃO

Recuperação
A conservação de estradas rurais nunca foi tão efetiva 

em Umuarama como nos últimos anos. Com uma 
malha viária superior a 600 quilômetros de estradas 
sem pavimentação, o Município sempre enfrentou 

dificuldades, mas, com reforço da frota, a prefeitura tem 
ampliado os serviços de readequação. Recentemente, 

um trecho de 4,8 mil metros da Estrada Amarela foi 
recuperado e recebeu cascalhamento. l 7

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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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: 4,61%

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 2021: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem juros Selic.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

3/3 a 3/4 0,5000 0,1159 0,0000
4/3 a 4/4 0,5000 0,1159 0,0000
5/3 a 5/4 0,5000 0,1159 0,0000
6/3 a 6/4 0,5000 0,1159 0,0000
7/3 a 7/4 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,63% 24,04 
Vale ON +6,16% 103,39 
ItauUnibanco PN +1,29% 27,45 
Bradesco PN +0,92% 26,01 
Cogna ON +5,99% 4,07 
Yduqs ON +8,67% 28,95

IBOVESPA: +1,97% 117.518 pontos

Iene 110,09
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 92,24

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,6790 5,6800 +0,9%

PTAX  (BC) -0,5% 5,6573 5,6579 -0,7%

PARALELO -0,7% 5,4100 5,9200 +0,7%

TURISMO -0,7% 5,4100 5,9000 +0,7%

EURO -0,2% 6,6807 6,6820 -0,1%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.748,44 1.770,20 1,24 2,92 10,08
Norte 1.817,50 1.807,42 -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.791,51 1.812,43 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 05/04

Iene R$ 0,0514
Libra est. R$ 7,87
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.123,34 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/04 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. MARÇO

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)

FEV MAR ABR
TJLP (%) 4,39 4,39 4,61
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mai/21 1.412,75 10,75 -1,2%
FARELO mai/21 406,30 -3,90 -2,8%
MILHO mai/21 553,25 -6,50 1,4%
TRIGO mai/21 618,00 7,00 -5,4%

SOJA 160,63 -0,2% 2,0% 159,00
MILHO 85,66 1,1% 13,2% 86,00
TRIGO 85,64 1,0% 10,5% 86,00
BOI GORDO 296,02 0,2% 4,3% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/04 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 05/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 -1,2% -3,5%
SOJA Paranaguá 173,00 -0,6% -0,6%
MILHO Cascavel 92,00 8,2% 13,6%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

Venc.: emp. 20/4 físicas 15/4,domésticos 6/4
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Loterias
concurso: 2358Megasena
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15 17 18 20 21 22 23 

Lotofácil concurso:2198

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:
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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.

 

concurso: 439

02 03 11 23 26 31

concurso: 2211

concurso: 1621

02 21 30 39 40 49

concurso: 5552

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 08 06 09 02 08 08

Super Sete concurso: 075C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2166

03 06 09 13 14 19 21 28 29 40
45 54 56 69 75 76 89 90 94 00

Lotomania

08.530
33.575
26.931
21.937
65.199

05 14 48 58 62 63 67
AVAI/SC

12 16 19 20 68

MAIO

01 06 14 19 23 27 28

concurso: 5532
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Terça 6/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 24
min 19

max 28
min 18

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 18

max 26
min 15

Curitiba
max 19
min 14

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 7/4/2021

Sol
Quinta 8/4/2021

Reações adversas à cloroquina crescem
558% e Anvisa já registra nove mortes

VACINA l BUTANTAN ENTREGA MAIS 1 MILHÃO DE DOSES

Brasília - As notificações 
por efeitos adversos decorren-
tes do uso de medicamentos 
do Kit Covid, como cloroquina 
e hidroxicloroquina em 2020, 
dispararam na comparação com 
o ano anterior. Ao menos nove 
mortes foram notificadas, todas 
após março de 2020, depois do 
início da epidemia de covid-19 
no País. No caso da cloroquina, 
medicamento recomendado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
o aumento nas notificações por 
efeitos adversos foi de 558%.

Os dados constam de um 
levantamento feito pelo jor-
nal O Globo com base no Pai-
nel de Notificações de Far-
macovigilância mantido pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). A repor-
tagem é de Leandro Prazeres e 
Paula Ferreira.

O aumento também foi 
registrado em relação a outros 
medicamentos do chamado Kit 
Covid, composto por remédios 
sem eficácia comprovada con-
tra a covid-19. 

A comparação entre os 
dados de 2019 e 2020 mostra 
uma mudança no ranking das 
substâncias mais notificadas. 
Em 2019, a cloroquina estava 
na sétima posição na lista dos 
medicamentos responsáveis por 

notificações de efeitos adversos. 
Em 2020, a cloroquina passou à 
primeira posição.

O painel da Anvisa repro-
duz as notificações recebidas 
de todo o Brasil sobre efeitos 
adversos relativos ao uso de 
algum tipo de medicamento. 
Ele faz parte do VigiMed, um 
sistema informatizado de noti-
ficações implantado em dezem-
bro de 2018 pela agência. Um 
efeito adverso é uma reação 
inesperada do paciente após 
receber uma medicação especí-
fica. Essas notificações podem 
ser feitas tanto por empresas, 
profissionais e serviço de saúde 
como pelos próprios pacientes. 

De acordo com a Anvisa, 
as notificações representam 
“suspeitas” e nem todas são 
investigadas. Ainda de acordo 
com a agência, apesar de as 
notificações estarem associa-
das a um determinado medi-
camento, os efeitos adversos 
registrados podem ter rela-
ção com outras substâncias.

NOTIFICAÇÕES
A plataforma mostra que 

houve um aumento geral no 
número de notificações de efei-
tos adversos entre 2019 e 2020. 
No período, a quantidade de 
notificações referentes a todos 

os medicamentos saiu de 8.587 
em 2019 para 19.592 no ano 
seguinte, um crescimento de 
128%. Apesar do crescimento 
dos dados gerais, o aumento 
relacionado a medicamentos 
como cloroquina e azitromicina 
é superior à média.

O levantamento considerou 
os seguintes remédios: cloro-
quina, hidroxicloroquina e sul-
fato de hidroxicloroquina, azi-
tromicina e ivermectina.

De acordo com o painel, as 
notificações por efeitos adver-
sos associados ao uso da clo-
roquina saíram de 139 em 2019 
para 916 em 2020, uma variação 
de 558%. Segundo os dados, 

efeitos adversos relacionados 
ao uso da cloroquina levaram à 
notificação de uma morte. 

Do total de eventos adver-
sos notificados, 96% se con-
centram no Amazonas, um 
dos estados que mais sofreram 
com a pandemia. Entre os prin-
cipais efeitos adversos notifi-
cados estão: distúrbios dos 
sistemas nervoso, gastrointes-
tinal, psiquiátrico e cardíaco. 

Outros medicamentos que 
tiveram crescimento no número 
de notificações de efeitos adver-
sos foram a hidroxicloroquina e 
o sulfato de hidroxicloroquina. 
De acordo com o painel, em 
2019, nenhuma notificação 

havia sido registrada sobre o 
uso desses remédios. Em 2020, 
foram registradas 168 notifica-
ções. Segundo o painel, foram 
registradas oito mortes como 
resultado do uso do medica-
mento. Entre os principais efei-
tos notificados estão: taquicar-
dia, náuseas, vômito e tontura. 
O estado que mais concentrou 
as notificações foi São Paulo, 
com 44% do total.

A azitromicina, que também 
faz parte do kit, também regis-
trou aumento no número de 
efeitos adversos notificados. 
Em 2019 foram 25. Em 2020, o 
número saltou para 82, uma 
variação de 228%.

O Instituto Butatan entregou ontem (5) mais 1 
milhão de doses da vacina contra o coronavírus 
ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). 
Com o lote, o instituto já forneceu o total de 37,2 
milhões de doses da vacina CoronaVac, desen-
volvida em parceria com o laboratório chinês 
Sinovac, para serem distribuídas em todo o País.
Até o fim deste mês, o Butantan deve finalizar 
o primeiro contrato firmado com o Ministério 
da Saúde para fornecimento de 46 milhões de 
doses do imunizante. Até o fim de agosto devem 
ser fornecidas mais 54 milhões de doses ao PNI, 
totalizando 100 milhões de doses de CoronaVac.
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Ministro Kassio Marques do STF
libera cultos e missas presenciais

Em meio ao pior momen-
to da pandemia, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Kassio Nunes Marques 
autorizou a realização de cul-
tos e missas em todo o país 
de maneira presencial.

O ministro do STF deter-
minou ainda que os espaços 
religiosos devem seguir os 
protocolos sanitários para 
evitar infecções pelo corona-
vírus, limitando a presença 
nesses lugares a 25% da ca-
pacidade do público.

“Reconheço que o momen-
to é de cautela, ante o contexto 
pandêmico que vivenciamos. 
Ainda assim, e justamente por 
vivermos em momentos tão 
difíceis, mais se faz neces-
sário reconhecer a essencia-
lidade da atividade religiosa, 
responsável, entre outras 
funções, por conferir acolhi-
mento e conforto espiritual”, 
afirmou em sua decisão.

“Estamos em plena Se-
mana Santa, a qual, aos 

Votação fica para amanhã
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, 

definiu que o plenário da Corte vai julgar, nesta quarta-feira (7), as ações re-
lacionadas à liberação de cultos e missas em meio ao agravamento da pan-
demia. No último sábado (3), o ministro Kássio Nunes Marques autorizou 
a realização de eventos religiosos, atendendo a uma ação impetrada pela 
Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Já o ministro Gilmar Mendes, 
por sua vez, indeferiu um pedido do PSD para liberar cultos em São Paulo. 
Aos ministros, Luiz Fux afirmou na manhã de ontem (segunda-feira, 5) que 
destina-se à próxima quarta para tentar uniformizar as decisões. Entretan-
to, Fux espera por uma definição de Gilmar Mendes para marcar, de forma 

oficial, a data do julgamento.

cristãos de um modo geral, 
representa um momento de 
singular importância para as 
celebrações de suas cren-
ças – vale ressaltar que, se-
gundo o IBGE, mais de 80% 
dos brasileiros declaram-se 
cristãos no Censo de 2010”.

A decisão de Nunes Mar-
ques foi tomada em ação mo-
vida pela Associação Nacional 
de Juristas Evangélicos, que 
reúne advogados ligados às 
igrejas protestantes. Eles pe-
diram ao Supremo para parti-
cipar do julgamento da ação 

A decisão de Nunes Marques foi tomada em 
ação movida pela Associação Nacional de 
Juristas Evangélicos

DIVULGAÇÃO

Senado vota hoje prorrogação 
do prazo de entrega do IR

O plenário do Senado Fe-
deral vota nesta terça-feira (6) 
o projeto de lei que prorroga, 
até o dia 31 de julho, o prazo 
para a entrega da declaração 
do Imposto de Renda 2021. 
O prazo atual acaba em 30 de 
abril. A proposta, de autoria 

do PSD contra o decreto de 
João Doria que proíbe cultos, 
missas e atividades religiosas 
coletivas em São Paulo.

do deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR), foi 
aprovada na semana passada 
pela Câmara dos Deputados.

O texto autoriza o paga-
mento da cota única ou de 
cotas vencidas do IR até o dia 
31 de julho, sem juros ou mul-

tas. Ainda de acordo com o 
PL, não haverá mudanças no 
cronograma de restituições, 
com o primeiro lote sendo 
pago em 31 de maio.

Caso seja aprovada pelo 
Senado, a matéria seguirá 
para sanção presidencial.
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Legislação pretende
dar fim definitivo
aos buracos asfaltados

Vereadores de Umuarama 
realizaram na tarde de on-
tem, uma sessão ordinária, 
onde foram discutidos e vo-
tados 5 proposições. Todas 
estavam em segundo turno 
de apuração e todas foram 
aprovadas por unanimidade.

Uma delas, de autoria do 
Poder Executivo, trata-se do 
Projeto de Lei 001/2021 
que prevê a normatização da 
abertura de valetas em vias 
públicas pavimentadas. A 
proposta tem como objetivo 
evitar que sejam danifica-
das as vias públicas com 
a abertura desordenada de 
valetas para a realização 
de serviços que precisam 
desta finalidade.

A ideia é acabar com os 
‘buracos asfaltados’, e com 
os remendos deixados nas 
ruas e avenidas, após a aber-
tura de valetas durante a exe-
cução de quaisquer obras.

O projeto deve seguir 
para sanção do prefeito e 
deve se tornar lei. A partir de 
sua publicação, passa a ser 
obrigatória a solicitação de 
autorização junto ao Poder 
Executivo, mediante o forne-
cimento de informações de-
talhadas acerca da execução 
da obra, procedimentos téc-
nicos e a responsabilidade 
da empresa pela garantia da 
qualidade dos serviços.

Consta no texto que, caso 
a valeta seja executada so-
bre a sinalização horizontal 
existente, toda a área da si-
nalização deverá ser refeita 
pelo executor da obra. Ainda 
se obra danificar a pavimen-
tação asfáltica, nas quais o 
somatório das intervenções 

“Lacre do Bem”
De autoria da vereadora Ana Novais, o Projeto de Lei 5/2021, se 

volta à criação da Campanha “Lacre do Bem”, que tem como foco 
a coleta de tampas plásticas, lacres de alumínio e blister, mediante 
pontos de coleta que estariam disponíveis em diversos pontos da 
cidade. Além de possuir o cunho socioambiental e educacional, o 

material arrecadado será destinado para entidades sociais do muni-
cípio. O texto aprovado por unanimidade, segue agora para sanção 

do Chefe do Executivo.

“Água Fresca”
Outro projeto discutido e votado em segundo turno na mesma 

sessão ordinária, é do vereador Sorrisal. Visa a criação do “Progra-
ma Água Fresca para Todos”, que é voltado à instalação de bebe-
douros, com água potável, para consumo gratuito da população e 
de seus animais de estimação, em praças públicas onde há grande 

fluxo de pessoas praticando atividades físicas e lazer, bem como 
bosques e outros locais de uso similar. O texto também foi aprova-

do e será encaminhado para sanção do Chefe do Executivo.

Horário novo
Por conta da pandemia, as sessões da Câmara Municipal 

começaram no início da tarde, às 13h30. Segundo a 
Assessoria de Comunicação do Poder Legislativo, enquanto 

estiverem em vigor as medidas restritivas previstas 
nos Decretos do Governo do Paraná e da Prefeitura de 

Umuarama, a circulação de pessoas não deve acontecer 
entre às 20h e às 5h do dia seguinte. Por isso, as sessões 

ordinárias passaram a ser realizadas durante as tardes 
de segunda-feira, a partir das 13h30. “Este horário será 

mantido até que os decretos estejam em vigência”, consta 
na nota enviada à imprensa. Uma vez alteradas as medidas 
restritivas de circulação, as sessões ordinárias voltam a ser 

realizadas com início às 19h30. O cidadão pode acompanhar 
as sessões pela fanpage da Câmara no Facebook e também 

pelo site da Câmara Municipal de Umuarama.

Vacinação 
transparente
A Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara Municipal 
de Umuarama analisou na 
manhã de ontem (segunda-
feira, 5), um Projeto de Lei 
que tem como relator o 
vereador Mateus Barreto, que 
dispõe sobre a transparência 
e divulgação da lista de 
vacinados contra a covid-19 
em Umuarama. De acordo 
com Barreto, existe uma 
preocupação na tramitação 
do projeto, por conta do 
contraste que terá devido 
à Lei Geral de Proteção de 
Dados. “Esta Lei de Proteção 
de Dados nos apresenta 
muitas dúvidas, mas referente 
à legalidade do projeto, 
o texto pode tramitar. A 
aplicabilidade fica por conta do 
Poder Executivo”. Na questão 
analisada pela CJR da CMU, 
a proposta foi aprovada por 
unanimidade e poderá ser 
levada à discussão em plenário.

Presidente no PR
O presidente Jair Bolsonaro volta a Foz do Iguaçu amanhã 
(7), para a solenidade de término da obra civil de ampliação 
da pista do Aeroporto Internacional e a transmissão de 
cargo do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, 
Joaquim Silva e Luna, para o novo comandante da margem 
brasileira da empresa, general João Francisco Ferreira. Os 
eventos acontecerão no período da tarde, no saguão de 
embarque do aeroporto e, na sequência, no Cineteatro dos 
Barrageiros, na usina. A última visita de Bolsonaro a Foz 
ocorreu há pouco mais de um mês, para o lançamento do 
projeto de revitalização do sistema de Corrente Contínua 
de Alta Tensão de Furnas, que teve o aporte de R$ 1 bilhão 
da margem brasileira de Itaipu.

Gostinho pela fronteira
Esta será a sexta passagem de Bolsonaro a Foz do Iguaçu 
e a nona ao Paraná no exercício de seu mandato. Nenhum 
outro presidente prestigiou tanto o Paraná como o atual. Em 
parceria com o Estado, por meio de Itaipu, foram investidos 
na gestão Silva e Luna R$ 2,5 bilhões em obras estruturantes, 
com geração de mais de 2,5 mil empregos diretos e 
indiretos. Em 28 de fevereiro de 2020, Itaipu, governo 
federal e governo do Paraná anunciaram oficialmente o 
início das obras de ampliação do Aeroporto Internacional 
de Foz do Iguaçu – que integram o rol de investimentos 
estratégicos da Itaipu na infraestrutura da região.

Leilões
Quatro aeroportos do PR 
serão leiloados amanhã. O 
Ministério da Infraestrutura 
promoverá até a sexta (9) a 
“Infra Week”, uma semana 
de leilões que devem 
resultar em R$ 10 bilhões 
em investimentos, de 
acordo com as estimativas 
da pasta. Serão leiloados 22 
aeroportos, cinco terminais 
portuários e uma ferrovia. 
As concessões estavam 
previstas para outubro do ano 
passado, mas foram adiadas 
em razão da pandemia. No 
dia 29 de abril está marcada 
a disputa pela concessão 
de 850,7 quilômetros de 
extensão entre Anápolis 
(GO) e Aliança do Tocantins 
(TO), pegando trechos das 
BRs 153/080/414/GO/TO. 
Apenas com este leilão o 
governo espera investimentos 
de R$ 7,8 bilhões, totalizando 
os R$ 18,4 bilhões previstos 
para este mês.

atinge 30% da área, compre-
endidos na mesma quadra, 
fica a empresa responsável 
pela obra a recapear toda a 
extensão da área atingida.

A recomposição do calça-
mento dos passeios públi-
cos e dos canteiros centrais 
pavimentados deverá ser fei-
ta com a utilização dos mate-
riais previstos na legislação 
pertinente, mantendo-se ca-
racterísticas idênticas às do 
piso danificado.

Os canteiros centrais não 
pavimentados deverão re-
ceber o mesmo tipo de ve-
getação existente antes da 
abertura da valeta.

A recomposição da capa 
asfáltica ou do calçamento 
dos passeios ou canteiros 
deverá ocorrer no prazo má-
ximo de 24 horas.

A empresa responsável 
pela obra ou serviço garan-
tirá a qualidade dos serviços 
executados, pelo período de 

05 (cinco) anos, mediante a 
assinatura de termo próprio.

PUNIÇÃO
A inobservância implicará a 

suspensão imediata da obra ou 
serviço e a imposição de multa 
ao responsável por sua exe-
cução, no valor de R$ 10 mil, 
aplicada em dobro, em caso 
de reincidência e ainda o Mu-
nicípio poderá realizar as ade-
quações, porém os valores 
deverão ser custeados pelo 
responsável e a multa impos-
ta sofrerá atualização mone-
tária em janeiro, mediante a 
utilização do IPCA/IBGE.

BURACOS COM ASFALTO
A medida se mostra válida 

devido a diversos problemas 
estruturais das vias públicas, 
advindos de trabalhos mal 
executados e que danificam a 
pavimentação asfáltica, além 
de trazerem prejuízos aos co-
fres públicos.

ALEX MIRANDA

AO fechar as valetas após a execução das obras, empresa que realizou o serviço deverá deixar o ‘asfalto liso’
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Petrobras anuncia
aumento de 39% no
gás às distribuidoras

A partir do dia 1º de maio, 
os preços de venda de gás 
natural para as distribuidoras 
estarão 39% mais caros em 
reais por metros cúbicos (R$/
m³), na comparação com o 
último trimestre. Medido em 
dólar por milhão de BTU, uni-
dade de energia usada nos 
Estados Unidos e no Reino 
Unido, (US$/MMBtu), o rea-
juste será de 32%.De acordo 
com o anúncio da Petrobras, 
a variação é resultado “da 
aplicação das fórmulas dos 
contratos de fornecimento, 
que vinculam o preço à cota-
ção do petróleo e à taxa de 
câmbio”. Conforme a com-
panhia, as atualizações dos 
preços dos contratos são 
trimestrais e com relação 
aos meses de maio, junho 
e julho, a referência adotada 
são os preços dos meses de 
janeiro, fevereiro e março.

“Durante esse período, o 
petróleo teve alta de 38%, 
seguindo a tendência de alta 
das commodities globais. 
Além disso, os preços do-
mésticos das commodities 
tiveram alta devido à desva-
lorização do real”, informou 
a petroleira em nota.

O repasse dos custos in-
corridos pela companhia para 
o transporte do produto até o 
ponto de entrega às distribui-
doras também influencia os 
preços do gás natural da Pe-
trobras. Esses custos são de-

Proibido o aumento de pedágio
enquanto obras estão em atraso

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Para-
ná (Alep), Ademar Traia-
no, promulgou a lei nº 
20.514/2021 que estabe-
lece a proibição de aumento 
das tarifas de pedágio en-
quanto houver atraso no cro-
nograma de obras previsto 
pelas concessionárias.

A proposta foi apresentada 
pelo deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) com a intenção de 
impor uma diretriz legal aos fu-
turos contratos de concessão, 
garantindo que as reformas 
previstas em contratos sejam 
efetivamente realizadas, bene-
ficiando os paranaenses que 

há décadas sofrem com altas 
tarifas sem receber em troca 
melhorias nas estradas.

Além disso, a lei tam-
bém reduz a possibilidade 
de cometimento de irregula-
ridades, por exemplo, como 
observado em diversos ca-
sos registrados pelo País, 
com o uso de aditivos para 
estender prazos de entre-
gas ou mesmo super fatu-
rar contratos sem que as 
obras sejam efetivamente 
entregues à população.

FORA DOS PRAZOS
Conforme a proposição, 

serão considerados em atraso 

as obras ou melhoramentos 
que estiverem em desacordo 
com os prazos e condições 
estipuladas no respectivo 
contrato de concessão ou 
cronograma. O texto também 
destaca que eventuais pactos 
supervenientes ou aditamen-
tos contratuais que prevejam 
dilações de prazo para a re-
alização das obras e melho-
ramentos que já constavam 
de cronograma quando da 
celebração do contrato de 
concessão ou permissão 
não terão aplicabilidade 
para autorizar o aumento 
de tarifa até a conclusão da 
obra ou melhoramento.

finidos por tarifas reguladas 
pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). “Esta parcela 
do preço é atualizada anual-
mente no mês de maio pelo 
IGP-M, que, para o período 
de aferição (março de 2020 
a março de 2021), registrou 
alta de 31%”.

Por causa do efeito da 
queda dos preços do petró-
leo no início do ano, durante 
2020, os preços do gás na-
tural às distribuidoras alcan-
çaram redução acumulada 
de até 35% em reais e de 
48% em dólares.

A Petrobras informou ain-

da que o preço final do gás 
natural ao consumidor não 
é determinado apenas pelo 
preço de venda da compa-
nhia, mas também pelas 
margens das distribuidoras 
e, no caso do GNV, dos pos-
tos de revenda, e pelos tribu-
tos federais e estaduais.

“Além disso, o processo 
de aprovação das tarifas é 
realizado pelas agências re-
guladoras estaduais, confor-
me legislação e regulação 
específicas. Os contratos de 
venda para as distribuidoras 
são públicos e estão disponí-
veis para consulta no site da 
ANP”, concluiu a empresa.

REAJUSTE começa a valer a partir do dia 1º de maio

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Emprego e renda
O líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, Hussein Bakri (PSD), 
garantiu R$ 609 mil em emendas 
parlamentares para a compra de 
equipamentos e a realização de 
pesquisas em torno da erva-mate 
do Paraná, que responde por 55% 
da produção nacional. “A cadeia 
produtiva da erva-mate envolve 
cerca de 100 mil pessoas no Sul do 
Estado. No cenário de hoje, mais 
do que nunca é preciso estimular 
a geração de emprego e renda. 
Essa perspectiva de crescimento vai ao encontro do movimento 
econômico feito pelo governo do Estado e certamente terá ainda 
mais resultado com a união entre poder público, iniciativa privada e 
universidades”, afirmou Hussein Bakri.

“Infra Week”
O governo federal realiza de 
7 a 9 deste mês uma série 
de leilões de aeroportos, 
portos e ferrovia. Chamada de 
“Infra Week”, a expectativa é 
arrecadar R$ 10 bilhões em 
investimentos privados com 
as concessões. Estão na lista 
22 aeroportos, a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol), 
na Bahia, e cinco terminais 
portuários. Os aeroportos 
de Curitiba, Bacacheri, Foz 
do Iguaçu e Londrina estão 
inclusos na série de leilões.

Responsabilidade 
Fiscal
O deputado Ricardo Barros 
(PP-PR) afirmou que não 
há risco de o presidente da 
República incorrer em crime de 
responsabilidade ao aprovar 
um orçamento que rompa o 
teto de gastos ou que fira a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Segundo ele, se houver algum 
ponto a ser corrigido, será feito 
antes da sanção. “É evidente 
que nós não caminharemos 
para a irresponsabilidade 
fiscal. Oodos podem ficar 
absolutamente tranquilos”, 
disse.

Otimismo
Com o avanço da vacinação 
contra a covid-19 e a aplicação 
das medidas restritivas, o 
Paraná já observa resultados 
positivos. “Um exemplo é 
o número de testes com 
resultados positivos para a 
covid-19, que chegou a bater 
em 48% e que hoje está em 
28%. Isso nos dá confiança de 
que estamos no caminho certo 

neste enfrentamento”, disse o 
secretário de Saúde, Beto Preto.  

Vazamento de dados                                                                                                                                            
Dados sobre mais de 500 
milhões de usuários do 
Facebook, incluindo endereços 
de e-mail e números de 
telefone, foram postados 
em um fórum de hackers, de 
acordo com reportagem da 
revista “Business Insider”. Essa 
não é a primeira vez que dados 
de milhões de usuários da 
rede social - que tem quase 2,8 
bilhões de usuários mensais - 
são disponibilizados on-line.

IFA   
A Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) recebeu mais 225 
litros de IFA (Ingrediente 
Farmacêutico Ativo), o que 
garante a produção de 5,3 
milhões de doses de vacina 
contra covid-19. “Com mais 
esse lote, a instituição garante 
IFA suficiente para a produção 
de vacinas covid-19 até maio”, 
informa a fundação.

Autorizado                       
O Banco Central autorizou 
oficialmente as transferências 
bancárias via WhatsApp. 
A empresa Facebook 
Pagamentos do Brasil, dona do 
aplicativo, foi aprovada como 
“iniciador de transações”. 
Em nota, o Banco Central 
informou que as autorizações 
“poderão abrir novas 
perspectivas de redução de 
custos para os usuários de 
serviços de pagamentos”. O 
recurso estará disponível assim 
que o WhatsApp liberar a 
modalidade.

ASSESSORIA
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colunaMudanças no CTB
começam a valer
semana que vem

Entram em vigor no dia 
12 de abril as alterações 
promovidas no Código Brasi-
leiro de Trânsito. As mudan-
ças foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em outubro do ano passado, 
quando ficou definido que a 
vigência passaria a ocorrer 
180 dias após a sanção.

A partir da próxima segun-
da-feira, os motoristas devem 
ficar atentos aos novos prazos 
de renovação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), ao 
número de pontos que podem 
gerar a suspensão de dirigir e 
à punição de quem causar uma 
morte ao conduzir o veículo 
após ter ingerido bebida alcoóli-
ca ou ter usado drogas.

Os exames de aptidão fí-
sica e mental para renovação 
da CNH não serão mais reali-
zados a cada cinco anos. A 
partir de agora, a validade 
será de dez anos para mo-
toristas com idade inferior 
a 50 anos; cinco anos para 
motoristas com idade igual 
ou superior a 50 anos e in-
ferior a 70 e três anos para 
motoristas com idade igual 
ou superior a 70 anos.

SUSPENSÃO ESCALONADA
Haverá mudanças também 

Associação Comercial disponibiliza
consultoria gratuita para associados

O projeto Noroeste Com-
petitivo surgiu para estimu-
lar e fomentar a economia 
da região Entre Rios atra-
vés do associativismo e do 
cooperativismo. Uma das 
estratégias é o programa No-
roeste Compra Noroeste, ini-
ciado no ano passado para 
estimular a compra local.

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umua-
rama (Aciu), outras entidades 
do gênero, Sebrae, Sicoob e 
Sicredi são parceiras da Co-
ordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais da 
Entre Rios (Cacier) na iniciativa.

“A mais recente novida-
de é a consultoria gratuita 
em gestão para associados. 

Cadeirinhas e Recall
O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser obrigatório para 

crianças com idade inferior a dez anos que não tenham atingido 1,45 
m de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em 

conta. Nos casos de chamamentos pelas montadoras para correção de 
defeitos em veículos (recall), o automóvel somente será licenciado após a 

comprovação de que houve atendimento das campanhas de reparo. 

na quantidade de pontos que 
podem levar à suspensão da 
carteira. Atualmente, o motoris-
ta que atinge 20 pontos duran-
te o período de 12 meses pode 
ter a carteira suspensa. Agora, 
a suspensão ocorrerá de forma 
escalonada. O condutor terá a 
habilitação suspensa com 20 
pontos (se tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas na car-

teira); 30 pontos (uma infração 
gravíssima na pontuação); 40 
pontos (nenhuma infração gra-
víssima na pontuação).

As novas regras proíbem 
que condutores condenados 
por homicídio culposo ou le-
são corporal sob efeito de 
álcool ou outro psicoativo te-
nham pena de prisão conver-
tida em alternativas.

Uma bela oportunidade, com 
pessoal altamente especiali-
zado. O atendimento será 
individual e já pode ser agen-
dado”, explica o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

A consultoria contem-
plará diagnóstico com os 
seguintes critérios de ava-
liação: liderança, estraté-
gia e planos, clientes, pro-
cessos, pessoas, finanças 
e resultados.

PALESTRA
“O conteúdo de excelên-

cia, acessível a todos os fi-
liados, será complementado 
com a palestra – Foco no re-
sultado e não no problema –, 
com Paula Polizeli, no dia 4 de 

maio, explica Renata Cristiane 
da Silva, executiva da Cacier.

A partir da próxima segunda-feira, os motoristas devem ficar atentos às alterações no Código

ALEX MIRANDA

PAULA Polizeli apresenta a palestra “Foco 
no resultado e não no problema”

ASSESSORIA

Corte rachada
Fontes da Coluna consultadas 
ontem à noite indicam que, hoje, 
Lula da Silva tem um voto de 
vantagem no plenário. Se alguém 
mudar seu entendimento, a 
decisão é de Fux. 

Puxadinho judicial
Ontem, os advogados de Lula 
correram para peticionar no 
STF o Habeas Corpus 164493, 
que pede a suspeição do então 
juiz Sergio Moro em outros 
dois processos. No caso do sítio 
de Atibaia, e no do imóvel do 
Instituto Lula.

Vaivém
O senador Jaques Wagner 
avisou a Lula e a correligionários 
mais próximos que vai disputar 
novamente o Governo da 
Bahia. E o governador Rui Costa 
tentará o Senado.

Volta de Monteiro
O ex-senador Armando 
Monteiro, expulso do PTB por 
ser crítico a Bolsonaro e hoje no 
PSDB, voltou a tomar gosto pela 
política. Ocupa a mídia para 
falar de economia e política. 
É candidato ao governo de 
Pernambuco com as bênçãos do 
presidente nacional do partido 
Bruno Araújo, e da prefeita de 
Caruaru, Raquel Lyra.
 

Aquece o frevo
O clima eleitoral vai ferver ano 
que vem. Na outra ponta, no 
MDB, o senador Fernando 
Bezerra Coelho é o nome 
natural na disputa, ou pode 
impulsionar a candidatura do 
filho Miguel Coelho, hoje prefeito 
de Petrolina. Porém Jarbas 
Vasconcelos, presidente do MDB 
estadual, é só elogios ao PSB do 
governador Paulo Câmara.

Pezão recluso
Ainda sobre o caso Luiz Fernando 
Pezão, o ex-governador do Rio 
em prisão domiciliar, processado 
na Justiça Federal no Rio. O MPF 
alega que ele fez movimentação 

Foi para o VAR
A cúpula do PT está revoltada com a decisão do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, de ter agendado 

para dia 14 de abril na pauta do plenário o julgamento do pedido 
da Procuradoria-Geral da República de impugnação da decisão 
monocrática do ministro Edson Fachin, a que anulou todas as 

condenações de Lula da Silva apontando incompetência da 13ª 
Vara Federal de Curitiba nos processos. Em suma, após tanta 
comemoração do gol eleitoral do petista, o pênalti foi para o 
VAR - uma alusão às jogadas polêmicas no futebol. O PT cita 

“perplexidade” com a decisão de Fux, aponta validade inquestionável 
na decisão de Fachin e chama a pauta de tentativa de “cambalhota 

jurídica” patrocinada por setores insatisfeitos com a absolvição.

em dinheiro em espécie porque 
sua conta investigada está inativa 
desde 1997. Mas não houve 
prova ainda. Pezão reclama que 
ficou preso 12 meses e 11 dias, 
sem ser antes ouvido.

Ellen no IRB
A ex-ministra do STF Ellen 
Gracie está listada ao lado de 
oito conselheiros na chapa a 
ser eleita para o conselho de 
administração do Instituto 
Brasil Resseguros dia 30.

Ringue 
O TSE já avisou ao presidente 
Jair Bolsonaro que não tem 
condições implantar o voto 
impresso ano que vem. Assim 
como nas eleições anteriores. 
Bolsonaro insiste. 

No vermelho
O deputado federal Vinicius 
Farah (MDB-RJ) pediu ao 
Ministério da Economia uma 
trégua para os prefeitos. A 
meta é suspender, enquanto 
durar a pandemia, a inscrição 
no CAUC, espécie de SPC dos 
municípios. Farah tem dados 
da Confederação Nacional dos 
Municípios que apontam 75% 
das 5.568 no vermelho. Isso as 
impede de receber repasses de 
recursos federais.

No vermelho 2
A transferência anual para 
municípios está estimada em 
R$ 23 bilhões, em especial pelo 
Fundo de Participação Municipal. 
“Seria uma medida emergencial. 
Senão, corremos o risco de ter 
um apagão administrativo”, 
explica o deputado.

Em boa hora
O Mercado Livre vai doar R$ 5 
milhões em parceria com ONGs 
para o combate ao coronavírus 
no Brasil. Segundo a empresa, 
as “iniciativas estão focadas 
principalmente no combate 
à fome e na disponibilização 
de recursos e insumos para a 
saúde pública”.
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Agenda informa sobre licitações e
pregões previstos para abril e maio

A Diretoria de Licitações e 
Contratos da Prefeitura atua-
lizou a agenda de licitações 
e pregões dos próximos me-
ses, para facilitar a organiza-
ção das empresas interessa-
das em vender ao município. 
Com a agenda, o fornecedor 
sabe com antecedência o 
que a Prefeitura vai comprar 
e tem tempo hábil para jun-
tar a documentação, realizar 
orçamentos e elaborar uma 
proposta consistente para 
disputar os certames.

As empresas interessa-
das devem buscar os canais 
de comunicação da Prefeitu-
ra, como o Portal da Transpa-
rência (serviços.umuarama.
pr.gov.br/por taltransparen-
cia), opção ‘Licitações/Ad-
ministração’, a Diretoria de 
Licitações e Contratos pelo 
telefone (44) 3621-4141 e 
o calendário de licitações no 
banner “Compra Mais”, no 
site da Prefeitura.

CASA DO 
EMPREENDEDOR

Outro serviço de apoio é 
a Casa do Empreendedor, 
onde as empresas podem 
buscar orientações, escla-
recer dúvidas sobre a docu-
mentação, certidões e au-
xílio técnico para participar 
do processo. A agenda de 
licitações é uma ferramen-
ta do programa “Umuarama 
Compra Mais”, que reúne 
diversas secretarias da Pre-
feitura, o Sebrae e a Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama 
com a meta de atrair forne-
cedores locais e ampliar a 
participação das empresas 
da cidade nas compras rea-
lizadas pela Prefeitura.

OBJETOS
Nas próximas semanas 

estão agendadas licitações 
para fornecimento e insta-

lação de letreiro sobrepos-
to nas escolas municipais, 
CMEIs e na Acesf; equipa-
mento de vídeo inspeção 
robotizada (robô) para tu-
bulações; fornecimento de 
gêneros alimentícios pe-
recíveis e não perecíveis, 
móveis em inox para equi-
par o Restaurante Popular, 
móveis planejados para a 
Secretaria de Assistência 
Social, CREAS/CRAM, Fa-
mília Acolhedora e Serviço 
de Convivência e For taleci-
mento de Vínculos para Ido-
sos de Umuarama.

O município contratará 
empresa para coleta, trans-
porte e destinação final de 
resíduos classe I e II, forne-
cimento de equipamentos 

de proteção individual (EPI), 
materiais odontológicos, ins-
talação de iluminação pública 
em LED, sementes e mudas 
floríferas para paisagismo, 
peças e mão de obra para 
conserto/manutenção, troca 
e aferição em tacógrafos da 
frota municipal, fornecimento 
de cadeiras, fornecimento e 
instalação de aparelhos de 
ar-condicionado e cortinas 
de ar, serviços de limpeza e 
revisão de calhas, telhados 
(varrição), condutores, caixas 
de passagem de água pluvial, 
canaletas, caixas de gordura 
e limpeza de caixa d’água.

ESTRUTURAÇÃO
Entre abril e maio a Pre-

feitura contratará empresa 

para fornecer equipamentos 
hospitalares, móveis para 
escritório e ar-condicionado 
para o Pronto Atendimento 
24 horas, pavimentação 
asfáltica, galerias, calça-
das e sinalização viária na 
Rua Monteiro Lobato, ma-
teriais de limpeza, copa e 
cozinha, reforma do ginásio 
da Escola Rui Barbosa (Par-
que Danielle), montagem 
de gavetas pré-moldadas 
em concreto nos cemitérios 
do município, mão de obra 
para manutenção, conser-
vação e pequenos reparos, 
pavimentação de 3,320 km 
na Estrada Jurupoca.

E ainda fornecimento de 
materiais de construções e fer-
ramentas, rolo compactador vi-

bro-autopropelido, fornecimen-
to e instalação de 96 abrigos 
para ponto de ônibus, tendas 
desmontáveis para a Feira de 
Artesanato, placas de sinali-
zação de trânsito, uniformes 
(camisetas, calças e bonés) 
para os servidores que traba-
lham externamente, adubos, 
fertilizantes, materiais hidráu-
licos, roçadeira e pulverizador 
para a divisão de arborização, 
materiais de construção 
para manutenção de praças 
municipais e canteiros e 
empresa para execução de 
pinturas e revestimentos di-
versos (mão de obra e ma-
terial) nos próprios munici-
pais. A agenda pode sofrer 
alterações, conforme novas 
licitações forem publicadas.

AS empresas interessadas devem buscar os canais de comunicação da Prefeitura para participar dos certames

ALEX MIRANDA
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Prefeitura recupera Estrada
no distrito de Nova Jerusalém

A conservação de estra-
das rurais nunca foi tão efe-
tiva em Umuarama, como 
nos últimos anos. Com 
uma malha viária superior a 
600 quilômetros de estra-
das em leito natural (sem 
pavimentação), o município 
sempre enfrentou dificulda-
des. Em épocas de chuvas 
os atoleiros e erosões pre-
judicam o escoamento da 
produção agropecuária e o 
deslocamento dos morado-
res, enquanto nos períodos 
de estiagem o problema 
são os areões, a poeira e o 
piso irregular.

Por isso, e graças ao 
apoio do prefeito Celso Po-
zzobom, que renovou e am-
pliou a frota de máquinas, 
implementos e caminhões 
do pátio rodoviário, a Secre-
taria Municipal de Serviços 
Rodoviários tem ampliado os 

serviços de adequado e eli-
minando problemas em es-
tradas de todas as regiões 
do município. Recentemente 
um trecho de 4,8 mil metros 
da Estrada Amarela (que liga 
as rodovias PR-489 e PR-
323, via Estrada Vermelha) 
foi recuperado com adequa-
ção e cascalhamento com 
resíduos de construção civil 
processados pela usina de 
britagem do município, nos 
pontos mais críticos.

O secretário Mauro Liut-
ti (Serviços Rodoviários) 
lembra que os maquinários 
da Prefeitura foram empre-
gados em serviços de pa-
trola, adequação e limpeza 
de caixas de contenção de 
águas pluviais em estradas 
dos distritos de Roberto Sil-
veira e Nova Jerusalém, na 
Estrada Velha de Perobal e 
na Estrada Perobal de Santa 

Eliza, entre outras. “Reali-
zamos readequação da Es-
trada Coronelzinho (também 
chamada Coronista), ligando 
a Estrada Coronel à Estrada 
Paulista, uma estrada com 
pouco mais de 3 mil metros 
que há décadas não rece-
bia nenhuma manutenção”, 
acrescentou.

O produtor rural Odair 
Polizelli é morador há 51 
anos nesta localidade, no 
Sítio Paulista, e lembra que 
nunca viu nenhuma admi-
nistração fazer nada pela 
estrada. “Sempre pedimos, 
mas nunca fomos lembra-
dos. Só ficava na promes-

sa de melhoria”, recorda. 
“Mas agora com o prefei-
to Celso Pozzobom, ele 
prometeu e está cumprin-
do”, agradeceu.

De acordo com o agri-
cultor, era uma dificuldade 
muito grade usar a estra-
da para escoar a produção 
de leite, “pois havia muito 
areão e a gente tinha que 
dar uma volta muito gran-
de”, lembra. “Até mesmo 
os outros moradores pouco 
usavam a estrada pela si-
tuação precária, mas agora 
vai melhorar os acessos e 
vai aumentar o movimento. 
Estamos muito contentes 

com esta adequação que 
está sendo feita. O Celso 
foi o único que nos deu 
atenção”, disse.

O secretário Mauro Liutti 
disse que, de fato, a estra-
da era bem pouco utilizada 
por ser estreita e esbura-
cada em alguns pontos, e 
tomada pela areia em ou-
tros. “Não passavam dois 
carros ao mesmo tempo e 
todos desviavam dali. Ago-
ra, acreditamos que muita 
gente voltará a passar pela 
estrada e as propriedades 
poderão se desenvolver. O 
resultado deixou os mora-
dores felizes”, completou.

Danos
As chuvas pesadas do início do ano danificaram muitas 

estradas de Umuarama, além de romper curvas de nível e caixas 
de contenção, que ajudam a prevenir a erosão às margens das 
vias. “Recuperamos os estragos na medida do possível, mas a 

malha viária é muito grande. Já cuidamos de várias estradas nas 
proximidades dos distritos de Lovat, Serra dos Dourados e na 

redondeza de Vila Nova União e Nova Jerusalém”, acrescentou 
o prefeito Celso Pozzobom. “Com planejamento, dedicação das 
nossas equipes e o maquinário disponível estamos melhorando 

as estradas em todo o nosso município”, concluiu.

COM a ampliação da frota de máquinas, implementos e caminhões, a Secretaria de Serviços Rodoviários ampliou também os serviços

TIAGO BOIENG/ASSESSORIA-PMU
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BPFron e PF fecham depósito
de contrabando em Altônia

Ações realizadas durante 
o feriadão prolongado de 
Páscoa, integrantes do 
Batalhão de Policiamento de 
Fronteira (BPFron) e agentes 
da Polícia Federal realizaram 
duas grandes ações que ter-
minaram na apreensão de 
veículos e cigarros contra-
bandeados do Paraguai na 
cidade de Altônia (84 quilô-
metros de Umuarama).

Uma das apreensões 
aconteceu na sexta-feira, (2), 
durante diligências de rotina 
na zona rural. O trabalho faz 
parte da Operação Hórus, e 
equipes policiais compostas 
por agentes da PF e PMs do 
BPFron, obser varam uma 
movimentação suspeita em 
frente a uma residência e, 
com aproximação, iniciou-se 
grande correria no local.

Na residência foram 
encontradas diversas caixas 
de cigarro contrabandeado. 
Ainda foram localizados veí-
culos que estavam sendo car-
regados com o contrabando.

A eficiente ação integrada, 

Usuário de entorpecentes morre
carbonizado em quarto de motel

Rapaz é 
esfaqueado

pela irmã em 
Perobal

 A Polícia Civil investiga 
um atentado que aconte-
ceu na cidade de Perobal 
(19 quilômetros de Umua-
rama). O caso será ana-
lisado por investigadores 
que atuam aqui na 7ª Sub-
divisão Policial (SDP).

O atentado foi regis-
trado pela Polícia Militar 
em Perobal pouco antes 
da meia noite de ontem 
(segunda-feira, 5), quando 
receberam um chamado 
de socorro feito por mora-
dores da avenida Jaraca-
tiá, centro da cidade.

Quando os PMs che-
garam ao local, se depa-
raram com um jovem de 
apenas 19 anos de idade, 
ferido no braço esquerdo 
por golpes de faca.

Testemunhas relata-
ram que a irmã do rapaz, 
que tem 23 anos, seria a 
autora do atentado. Ela 
fugiu do local e não foi 
localizada, apesar das 
buscas e diligências rea-
lizadas pelos PMs.

A Polícia Civil agora 
investiga a motivação do 
crime e irá interrogar pos-
teriormente a vítima, que 
foi encaminhada para um 
hospital de Umuarama.

Afogado no Paranazão
Weverton Ferreira da Cruz, de 
19 anos, morreu afogado no 
rio Paraná, no distrito de Porto 
Camargo, em Icaraíma, por volta 
das 18h do último sábado (3). Na 
mesma prainha em que ele estava, 
havia várias outras pessoas, que 
se divertiam durante o feriadão 
prolongado de Páscoa, apesar de 
um decreto municipal proibir a 
entrada no rio pelas rampas de 
acesso do porto, e determinando 
também o fechamento das 
marinas entre os dias 2 a 4 de 
abril. O rapaz que morreu morava 
em Cascavel e tinha parentes no 
Porto Camargo. A Polícia Civil foi 
informada pela Polícia Militar 
sobre o óbito, por volta das 18h. 
O Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama foi acionado para 
recolher o corpo de Weverton, que 
foi liberado para os ritos fúnebres.

Um homem de 30 anos de 
idade, morreu carbonizado den-
tro de um quarto de motel em 
Cruzeiro do Oeste. O acidente 
aconteceu no final da noite do 
sábado (3) e o caso foi aten-
dido inicialmente por policiais 
militares do 7º Batalhão insta-
lado naquele município.

Os PMs receberam o 

chamado de socorro por volta 
das 23h30 e seguiram até um 
motel situado às margens da 
rodovia PR-323, onde um dos 
quartos estava em chamas.

Dentro do estabeleci-
mento, já estava uma equipe 
do Corpo de Bombeiros 
Comunitário que combatia o 
incêndio. O corpo foi homem 

foi localizado e posterior-
mente identificado, como 
André Luiz Reway.

Após a confirmação da 
morte, equipes do Instituto 
Médico Legal (IML) de Umua-
rama e do Instituto de Crimi-
nalística foram acionadas. O 
local foi analisado e o corpo 
foi recolhido para necropsia.

Reway morava em Cruzeiro 
do Oeste e possuía vários 
antecedentes criminais por 
furto e era usuário de drogas. 
Dentro do quarto queimado, 
os policiais encontraram 
um cachimbo para o uso de 
crack. A polícia acredita que 
uma ‘ponta’ de cigarros teria 
iniciado o incêndio no colchão.

resultou na apreensão de 
dois veículos carregados 
com aproximadamente 75 
mil maços de cigarros contra-
bandeados, acarretando num 
prejuízo aproximado de R$ 
450 mil ao crime organizado.

COMBOIO
Naquela mesma sexta-

-feira, os policiais realizavam 
patrulhamento de rotina na 
zona rural de Altônia, quando 
foi notada uma movimenta-
ção de veículos suspeitos em 
uma região de mata fechada. 
Foi iniciado um procedimento 
de abordagem, até que os 
policiais conseguiram se 
aproximar dos carros.

Ao realizar acompanha-
mento da situação, foi avis-
tada uma atividade criminosa 
ocorrendo também em uma 
casa abandonada onde cinco 
veículos estavam estaciona-
dos. Todos estavam carrega-
dos com caixas de cigarros 
contrabandeados.

Ao perceberem a presença 
da polícia, os criminosos 

começaram a correr e aban-
donaram os veículos e carga 
de contrabando, fugindo pela 
mata fechada.

A ação terminou com a 
apreensão de cinco veículos 
carregados com aproxima-
damente 75 mil maços de 

cigarros paraguaios, acarre-
tando um prejuízo aproximado 
de cerca de meio milhão de 
reais ao crime organizado.

Todos os produtos e veícu-
los apreendidos foram entre-
gues na Delegacia de Polícia 
Federal em Guaíra.

Policiais Ambientais de Umuarama realizaram no 
feriado prolongado de Páscoa, patrulhamentos 
aquáticos no Rio Ivaí em Douradina e apreenderam 
diversos petrechos proibidos. Foi avistada uma pes-
soa em um bote de madeira acoplado a um motor 
de popa. Ao perceber a aproximação policial o 
homem saiu correndo pela mata. Na embarcação 
foram localizados 230 metros de redes de ema-
lhar de diversas malhas, 400 metros de corda de 
espinhel, 100 anzóis e 7,405 quilos de peixes já 
limpos, alguns deles em postas. O motor Yamaha 
de 4 HP foi apreendido e ficará à disposição do 
pelotão por 10 dias. Caso o proprietário não 
seja identificado para formalização da apreensão 
e demais documentos administrativos, o bem será 
entregue à delegacia de Polícia Civil. Segundo a 
Polícia Ambiental o prejuízo com esta apreensão 
chega a R$ 7 mil.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

RESIDÊNCIA em Altônia servia como ponto de armazenamento e distribuição de cigarros 
contrabandeados do Paraguai
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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

O ano de 2020 terminou 
com mais uma conquista 
importante para o 
advogado Marcos Alcará 
que é egresso do curso 
de mestrado em Direito 
Processual e Cidadania da 
Universidade Paranaense - 
Unipar, finalizado em 2013.

As especializações do 
profissional continuaram e 
em 2017 ele ingressou no 
programa de Doutorado 
no Instituto Toledo de 
Ensino, em Bauru - SP. 
Após três anos de muito 
estudo, a defesa da tese 
foi realizada em dezembro 
de 2020. 

O título foi “O acesso à 
justiça pela conciliação 
na suspensão da CNH e 
o direito fundamental 
de locomoção”. O tema 
tratou da defesa do 
direito de locomoção, 
enquanto direito 
fundamental previsto na 
CF/88, contribuindo para 
o desenvolvimento da 
ciência do direito.

Marcos, atualmente, é 
professor da graduação 
em Direito, docente da 
pós-graduação em Direitos 
Difusos e Coletivos  e 
pesquisador da UEMS 
(Universidade Estadual do 
Mato Grosso do Sul).

O tema tratou da defesa do direito de 
locomoção, enquanto direito fundamental

Egresso da Unipar defende 
tese de Doutorado

Prefeitura distribuirá cestas 
e leite para famílias de alunos

Enquanto não são reto-
madas as aulas presenciais, 
a Secretaria Municipal de 
Educação informa que segue 
com a distribuição periódica 
dos kits de alimentos para as 
famílias dos alunos cadastra-
das no Programa Merenda 
em Casa e que atendam aos 
critérios como ser beneficiá-
rio do Programa Bolsa Família 
ou possuir renda familiar de 
até dois salários mínimos. 
A entrega às famílias foi 
organizada por grupos e ini-
cia nesta terça-feira, 6, para 
as famílias do Grupo 1. Na 
quinta-feira, 8, será a vez 
dos integrantes dos estabe-
lecimentos do Grupo 2.

Os horários de distribuição 
das cestas serão conforme 
agenda enviada previamente 
às famílias e seguirá direto, 
sem pausa para o almoço, 
até a conclusão das entre-
gas, explicou a nutricionista 
Fabiana Tonon Laino, da Divi-
são de Alimentação Escolar. 
As cestas de alimentos são 
compostas por frutas, legu-
mes e verduras como alface, 
cenoura, berinjela, banana, 
batata-doce, tomate e mamão 
e totalizam 1.033 unidades, 

além de 2.241 litros de leite. 
“Esses alimentos são um 
apor te nutricional para as 
refeições dos alunos”, com-
plementou Fabiana.

Os grupos foram divididos 
em dois grupos. Um deles, o 
Grupo 1, é formado por alu-
nos das Escolas municipais 
Jardim União, Analides de 
Oliveira Caruso, Sebastião de 
Matos, Rui Barbosa, Souza 
Naves, Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca, Benjamin Constant, 
Papa Pio XII, Cândido Porti-
nari e os CMEIs Cândido Por-
tinari, Madre Paulina, Ranice 
Benedito de Araújo Teixeira, 
Vilmar Silveira, Rachel de 
Queiroz, Helena Kolody, 
Graciliano Ramos e Maria 
Montessori

O Grupo 2, é integrado por 
alunos da Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), escolas municipais 
Serra dos Dourados, Carlos 
Gomes, Evangélica, Jardim Biri-
gui, Malba Tahan, Manuel Ban-
deira, Padre José de Anchieta, 
Paulo Freire, São Cristóvão, 
São Francisco, Dr. Germano 
Norberto Rudner, Vinícius de 
Moraes e Tempo Integral e os 
CMEIs Cecília Meireles, Cora 

Coralina, Ignácio Urbanski, 
Nelly Gonçalves, Maria 
Yokohama, Rubem Alves, São 
Cristóvão, São Francisco, São 
Paulo e Anjo da Guarda.

A entrega às famílias foi organizada 
por grupos e inicia hoje (6), para as 
famílias do Grupo 1 e na quinta (8), 
será a vez dos integrantes dos estabele-
cimentos do Grupo 2

Tiago Boing/Assessoria-PMU

Idoso morre de coronavírus e 
cidade registra 28 novos casos

Um homem de 70 anos 
que estava internado no Hos-
pital Uopeccan foi a primeira 
vítima da covid-19 no mês de 
abril, em Umuarama, foi o 
que confirmou ontem (segun-
da-feira, 5) a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. A morte ocor-
reu no domingo (4) e elevou 
para 126 o total de umuara-
menses que perderam a bata-
lha contra a doença desde o 
início da pandemia.

Ainda na segunda-feira 
foram confirmados mais 28 
casos (18 mulheres, oito 
homens e duas crianças). A 
cidade tinha até ontem, 823 
positivados em isolamento 
domiciliar e 57 pacientes 
hospitalizados, 21 deles em 
unidades de terapia intensiva 
(UTI) e 36 em enfermarias.

Do total de 23.105 notifi-
cações de síndromes gripais 
registradas desde março do 
ano passado, 12.843 foram 
descartadas para o corona-
vírus, 9.275 testaram posi-
tivo e há ainda 987 casos 

suspeitos em investigação. 
Dos contaminados, 8.281 
(cerca de 90%) conseguiram 
se recuperar da doença.

Nos hospitais, a ocupa-
ção de leitos segue próxima 
do limite. Conforme a última 
atualização da Secretaria de 
Estado de Saúde, das 38 
UTIs Covid de Umuarama, 
36 estavam ocupadas e dos 
64 leitos de enfermaria, 53 
contavam com pacientes até 
a segunda à tarde.

NO ESTADO 
A Secretaria da Saúde (Sesa) 

divulgou 1.436 casos confirma-
dos e 106 mortes em decorrên-
cia da infecção. Os dados acu-
mulados do monitoramento da 
covid-19 mostram que o Paraná 
soma 855.047 casos confirma-
dos e 17.288 mortos em decor-
rência da doença.

Os casos confirmados 
divulgados nesta data são de 
abril (1.058), março (327), 
fevereiro (18) e janeiro (2) de 
2021 e dos seguintes meses 

de 2020: abril (2), maio (1), 
julho (2), agosto (1), setem-
bro (1), outubro (1), novembro 
(11) e dezembro (12) e 2.676 
pacientes com diagnóstico 
confirmado de covid-19 esta-
vam internados no Paraná, 
sendo que 2.081 pacientes 
em leitos SUS (958 em UTI e 
1.123 em leitos clínicos/enfer-
maria) e 595 em leitos da rede 
particular (301 em UTI e 294 
em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.592 pacientes 
internados, sendo 941 em 
leitos UTI e 1.651 em enfer-
maria. Eles estão em leitos da 
rede pública e particular e são 
considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A Sesa informa a morte de 

mais 106 pacientes. São 45 
mulheres e 61 homens, com 
idades que variam de 18 a 
89 anos. Um óbito ocorreu 
em dezembro de 2020 e os 
demais de 23 de fevereiro a 
5 de abril de 2021.
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COROLLA GLI UPPER 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 87.900,00

CRUZE 1.4 TURBO LT 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 82.900,00

EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

GOL 1.6 CITY 13/14 BRANCO COMPLETO  R$ 34.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER 20/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

TRACKER 1.8 LTZ 14/14 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

TUCSON GLSB 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
MACRO-SUL COMUNICAÇÃO 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
05.566.311/0001-36, esta-
belecido na Rua Marialva, 5734, 
Apto. 33, CEP 87.502-210, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal nº 
24.378/2003. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Afsu perde em casa para o
Laranjeiras na Chave Ouro

Ontem segunda-feira (5) 
à tarde, o Umuarama Fut-
sal fez sua estreia em casa 
pela Chave Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Futsal. 

Infelizmente o time que havia 
aplicado uma goleada no 
Toledo na casa do adversá-
rio na semana passada, per-
deu por um placar de 3x1 em 

casa. O jogo contra o Operário 
Laranjeiras começou às 17h 
no ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa e foi transmi-
tido ao vido pela fanpage da 
Afsu no Facebook.

O Umuarama Futsal fez 
sua estreia no Estadual na 
terça-feira (30/3) contra o 
Toledo, fora de casa, e vol-
tou do Oeste com um ótimo 
resultado após vencer a par-
tida por 6x2.

O jogo começou difícil 

para Umuarama, mas logo o 
time se encontrou em quadra 
e fechou o primeiro tempo em 
4x0 com dois gols de Dudu. 
Jackson e Caio. No segundo 
tempo o time continuou em 
bom ritmo e Mura marcou 
mais dois gols.

O Toledo ainda conseguiu 
diminuir usando o goleiro-li-
nha para deixar o time mais 
ofensivo. Pedro, de pênalti 
e Pegro, de longe, fizeram 
os gols do Toledo, mas a 

vitória ficou com a equipe 
da Capital da Amizade.

O Barcelona não fez um grande jogo contra o Valladolid, mas a vitória por 
1 a 0, arrancada nos acréscimos com um gol de Dembélé, foi o bastante 
para fazer os catalães encostarem no líder Atlético de Madrid. Após 
29 rodadas de La Liga, os catalões agora dependem apenas de suas 
forças para serem campeões. Uma vitória para também dar alívio a Lionel 
Messi. O craque argentino teve algumas de suas palavras registradas pelos 
microfones da Movistar+. Uma delas chamou mais atenção, ao reclamar 
do árbitro Jaime Latre, demonstrando preocupação com a chance de ficar 
de fora do clássico contra o Real Madrid, no sábado (10). “Ele está com 
uma vontade de me dar um cartão.... é incrível”, disse o argentino, que 
está pendurado.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Seja à distância ou presencial, deve esban-
jar criatividade e inovação. Tem tudo para 
conhecer gente nova, inclusive num passeio 
ou viagem, e ter boas conversas com a turma. 
Com o mozão, a relação terá doses de razão 
e emoção. 

Alianças profissionais podem trazer respon-
sabilidades, restrições e perdas, causando 
instabilidade e frustração. Melhor usar isso 
para amadurecer. No fim da tarde, vai ficar 
sob o sol, leãozinho, e arrastar olhares como 
um ímã.

Use a força dos seus objetivos pra virar o jogo 
a seu favor. Possibilidade de ganhos através de 
associações, herança ou pensão. Se estiver em 
busca de um amor, alguém misterioso pode 
despertar seu desejo e se tornar um achado.

Consciente dos seus limites, do cheque 
especial e do cartão de crédito, deve levar as 
finanças com seriedade e esperteza. Se estiver 
encalhado, contará com motivação e coragem 
com o crush.

Melhor tomar seu paracetaloka e ter cautela 
pra não se fechar demais. Deve arrasar com 
seu conhecimento e imaginação. Se estiver 
na pista, tende a atrair vários pretendentes e 
iniciar um lance em dois palitos.

Marte ilumina sua Casa da Família e cola em 
Vênus, sinal de que irá encontrar refúgio no lar e 
poderá recarregar as energias ao lado das pes-
soas queridas. Nos assuntos do coração, vai dar 
bom. Seu magnetismo atrairá bons partidos.

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 a 06 de Abril são do signo de Áries com personalidade de Libra. 
São de porte nobre, belo e agradável. Seu número principal, do dia do nasci-
mento, é o 7, número símbolo de Netuno, que causa timidez, auto estima baixa 
e complexos íntimos. Confere dons especiais dos mais variados, que os fazem 
médiuns, videntes e missionários religiosos.

Horóscopo nascido em 6 de abril

O Sol entra num clima gostoso com a Lua, 
despeja energias poderosas na sua saúde e 
você tende a ficar firme e forte. Se estiver 
na pista, a atração deve falar alto e pode dar 
match em quem te chame a atenção.

Seu lado criativo e ambicioso fica em des-
taque. Trabalhos artísticos devem deslan-
char. Seu signo tende a parecer manso, mas 
deve ficar um verdadeiro vulcão no amor, 
com direito a mais determinação, emoção e 
ousadia.

Se estiver viajando, foco, fé, café e muita cau-
tela! Pois há risco de ter perrengues. A ideia de 
mudar de cidade pode pintar. Na vida amorosa, 
agito e popularidade em alta.

A relação com os colegas flui bem, sobretudo 
com alguém mais velho ou de autoridade. 
Sol e Lua estimulam as suas amizades e vida 
social. Um crush deve chegar junto pra con-
versar e pode tomar a iniciativa. 

Tende a agir com responsabilidade e cautela, 
mas sem deixar de curtir e mostrar criativi-
dade. Trabalho artístico e de relações públicas 
devem bombar.  Quem estiver só vai querer um 
amor e pode tomar a iniciativa com alguém 
atraente, cheio da grana ou de fora.

Na vida profissional, se depender de Vênus e 
Marte, você contará com energia porreta, terá 
animação e vai querer participar de tudo. No 
amor, as energias não poderiam ser melhores. 

No mundo, estima-se que uma em cada 160 crianças tem autismo 
Por algum tempo, a falta de conheci-

mento, pesquisas e informações a respeito 
do autismo foram consideradas grandes 
barreiras no tratamento do transtorno.  
Felizmente, hoje, com o avanço da medi-
cina, é possível obter bons resultados. 

O tratamento adequado, bem como o 
entendimento da situação, apoiado por 
uma boa relação da família, amigos, pro-
fessores e conhecidos tem impacto sig-
nificativo e podem ser cruciais para que 
os pacientes tenham uma vida adulta 
independente.  

O autismo ou Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), segundo os novos manuais 
do Código Internacional de Doenças (CID), 

se caracteriza por dois pilares, os déficits 
qualitativos e persistentes da comunicação 
e da interação social; e o que diz respeito 
aos padrões restritos e repetitivos de com-
portamento, interesses ou atividades.

De acordo com Roberta Caramico Pinto, 
neuropediatra, “exemplos dos déficits 
qualitativos da comunicação e da intera-
ção social, são alterações de comunicação 
verbal ou não verbal”.  

Em relação aos padrões comportamen-
tais restritos e repetitivos, existem quatro 
principais traços:

Estereotipias: podem ser motoras ou 
verbais, portanto, pode ser um compor-
tamento como andar nas pontas dos pés, 

repetir uma frase ou palavras;
Adesão a rotinas e rituais: ser adepto 

a uma rotina inflexível, ou seja, qual-
quer experiência fora do costume gera 
desconforto;

Interesses fixos e altamente restritos: 
interesse por um assunto ou objeto que se 
manifesta de uma forma muito profunda, 
deixando a pessoa monotemática;

Questões sensoriais, hiper ou hipe-
ratividade a estímulos sensoriais: alte-
rações sensoriais que afetam o cotidiano, 
por exemplo, hipersensibilidade ao baru-
lho ou a luz, causando reações extremas 
até de ordem fisiológica, como o vômito.

Segundo a  OMS (Organização 

Mundial da Saúde), estima-se que, em todo 
o mundo, uma em cada 160 crianças tenha 
o transtorno. O Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo é lembrado anualmente 
em 2 de abril. A data foi criada pela ONU 
(União das Nações Unidas) com o intuito 
de chamar a atenção da sociedade para o 
diagnóstico e o tratamento do transtorno. 

Normalmente, o diagnóstico acontece 
quando a criança ingressa na escola e passa 
a ter contato direto com outras. A interven-
ção precoce pode garantir qualidade de vida 
e até mesmo mudar o futuro de pessoas com 
transtorno do espectro autista.

Fonte: Prati-Donaduzzi
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APB
CAMAROTES

JABUTICABA
DESINIBIR

BELEMODA
MUMPAU

VIDAPEDRA
BANDEIROLA

MOIDOCCI
PISARGOOD

LSOPRANO
ICBARLAC

TOMEIODIN
ANTARTICA

AREALORAL

Escola de
oficiais
como a
Aman

(?)-Tin-Tin,
cão de an-
tigo seriado

da TV

Festa
literária
noturna

Locais
VIP, no
Sambó-

dromo (RJ)

A parte
interme-

diária

Prejuízos
morais

Apresen-
tador de

"Conversa
com Bial"

Band-(?),
protetor 

de machu-
cados

Emissora
de TV

Conti-
nente de
formato
circular

Tipo de
terreno
da praia

Via de
aplicação
do com-
primido

Irmão de 
Caim (Bíb.)

O "M", na 
sigla Masp

Calçado para deslizar 
no gelo

Pequeno
fruto preto
Tornar mais
extrovertido

Capital
paraense
Tema de

biografias

Enfeite
de festas
juninas

Triturado

Amassar
com o pé 

A voz agu-
da feminina
Forma do

funil
50, em 

algarismos
romanos

Ingeri
(líquido)

Balcão de
bebidas

A do atleta
é vencer

Projétil do
estilingue
Compõem
a semana

Lago, em
francês
Direção
(abrev.)

Pai de Thor 
(Mit.)

Sucede 
ao "Q"

201, em
romanos
Jovem;
moço

Pedaço de
madeira

Consoantes
de "doar"

Concede 
Órgão de
defesa do 
consumidor

Tecla de
micros

Falta do
que fazer

Sua venda é proibida 
a menores de 18 anos

Bom, em
inglês
Para 

(pop.)

3/lac — tab. 4/good. 5/areal. 7/soprano.
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H C G
I M P O N T U A L

A P A I X O N A D O
S O N S A T R I

D E T G D A I
C R I A T U R A G

O R E R S E U
M A D R U G A D A
O E R A N I L
D E S A T A I T

V A R A A P T O S
G S G T A R A

C A N T O S R R A
R E V E R E N C I A R

A I E L A B O C A

Apelido
do time

do
Coritiba

Tipo de
explosivo

(sigla)

Da
mesma
maneira

De + aí
(Gram.)

Redator-
chefe de
um jornal

Sufixo de
"rubor"

Acidente
de

trânsito

Perten-
cente a

você

Período
que ante-

cede o 
amanhecer

Vogal
repetida

em
"solteiro"

Termina-
ção de

"comer"

Post-(?),
adesivo

para
recados

Mulato de
cabelos
claros

Junção
de pare-
des (pl.)

(?)
Lopes,

sambista

Desvio
moral; 

perversão

Conso-
antes de
"cabo"

Antes de
Cristo

(abrev.)

Honrar;
venerar

Funcionário público 
que busca os focos do-
miciliares de dengue

Prorroga (a data) 

 Local em que é dispu-
tado o Grande Prêmio

Brasil de hipismo
JeitoRastro

Que não
chega
à hora

marcada

Dominado
por

paixão

Dissi-
mulada

Qualquer
pessoa

Desfaz
(o nó)
Ramo 
fino

Abertura
do saco
Caminho
de jardins

Capazes
Parte 

anterior do
pescoço

Operação
bancária
O nosso
planeta

Tricampeão
(red.)
Guia

espiritual

Tom de
azul

O fruto da
ateira

5/aleia — sonsa. 6/sarará. 9/impontual. 11/reverenciar.
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Pessoas que não se arriscam geralmente 
cometem dois grandes erros por ano. Pes-
soas que se arriscam normalmente come-

tem dois grandes erros por ano.
(Peter Drucker)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Everaldo Baptista de Azevedo, 
Luiz Carlos Derenusson, Guilherme Druciak de Castro, Mauriza Lima, Claudia Canalli e Rosangela Bacarin. Da 
coluna: felicidades.

PROJETO
O projeto Noroeste Compe-
titivo surgiu para estimular 
e fomentar a economia da 

região Entre Rios através do 
associativismo e do cooperati-
vismo. ACIU, Sebrae, Sicoob e 
Sicredi são parceiras da  Ca-
cier.. “A mais recente novida-
de é a consultoria gratuita em 
gestão para associados. Uma 
bela oportunidade, com pes-
soal altamente especializado. 
O atendimento será individual 

e já pode ser agendado. A 
consultoria contemplará diag-
nóstico com os seguintes cri-
térios de avaliação: liderança, 
estratégia e planos, clientes, 
processos, pessoas, finanças e 
resultados. Acesso  a todos os 
filiados que serao complemen-
tados com a palestra ‘Foco no 
resultado e não no problema’, 
com Paula Polizeli, no dia 4 

demaio. O agendamento pode 
ser solicitado pelo telefone  

(44) 3621-6700.

CONFIRA ESTA DICA DA ZÉLIA! 
A maior riqueza de uma empresa, está nas pesso-
as, 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 pes-
soas são cuidadas. Para falar sobre esse tema,  a 

Carla Frasquette, empresária da Roma’s Hotel está 
neste  bate-papo que foi conduzido pela Embaixa-

dora do Conecta Delas, Sirley Batatinha, especialis-
ta em Gestão de Pessoas, no Spotify.  Vamos ouvir?  

Aproveite seu tempinho livre e curta.  Você vai 
aprender muito. 

FILMES
A Netflix anunciou recente-
mente as mais de 60 produ-
ções que serão adicionadas 
ao catálogo durante abril, 
incluindo filmes, séries e 
especiais. Considerando 

apenas os longas, a revis-
ta Bula reuniu os melhores 
lançamentos do mês. Entre 
os escolhidos, há produ-
ções originais aguardadas 
pelo público, como as co-
médias “Esquadrão Trovão” 
(2021), de Ben Falcone; e 
“Amor e Monstros” (2021), 
de Michael Matthews; além 

de filmes independentes 
que foram aclamados pela 
crítica especializada, como 

o suspense psicológico 
“Fuja” (2020), dirigido por 
Aneesh Chaganty. Os títu-
los estão organizados por 

ano de lançamento e ordem 
alfabética.  Confira!

ZOOM
Da série High Tea -, Giuliana 
Asse e amigas em 2017 no 
Metropolitam

THIAGO  CASONI

Para recordar: Cíntia Alferes  Araújo e Alécio Araújo, no jantar italiano 
no Metropolitam. 
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