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PF prende em Umuarama envolvidos
em fraudes do Auxílio Emergencial

PRISÃO DE SUSPEITO EM MARÇO DESENCADEOU INVESTIGAÇÃO

A Polícia Federal de Guaíra desencadeou ontem a “Operação Checker”, que teve como objetivo desmantelar um esquema em que 
integrantes de uma quadrilha conseguiam dinheiro de maneira ilícita usando CPFs de beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo 
Federal. Dois homens foram presos e a PF acredita que pode chegar ao restante da quadrilha a partir das apreensões. l 7

Vacina
Dentro do plano municipal de imunização, a Secretaria 
de Saúde iniciou a vacinação contra o coronavírus dos 
agentes de segurança pública, que inclui policiais civis, 
militares e integrantes da Guarda Municipal. Como 
o primeiro lote de vacinas liberadas pela Sesa foi 
restrito, um pequeno grupo de policiais recebeu a 
imunização neste primeiro momento. O município 

recebeu três frascos de vacina, que permitiram 
imunizar 27 agentes de segurança. l 6
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Empregos

Agência tem
bom volume
de inserções
no mercado 

l 9

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Deputado quer
acabar com

regime reduzido
em delegacia

l 2

Manifesto
mostra que

Paraná é contra
o novo pedágio

l 3

Câmara define
na sexta-feira
sobre o Fundo

de Vacinas
l 4

Saúde registra  
três mortes por  

covid-19 em  
Umuarama

l 5
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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 +0,12% 24,07 
Vale ON -1,30% 102,05 
ItauUnibanco PN -1,17% 27,13 
Bradesco PN -1,58% 25,60 
Viavarejo ON -1,28% 12,36 
Sulamérica S/A +4,27% 34,92

IBOVESPA: -0,02% 117.498 pontos

Iene 109,85
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 92,29

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 5,5990 5,6000 -0,5%

PTAX  (BC) -0,6% 5,6247 5,6253 -1,3%

PARALELO -1,4% 5,3400 5,8400 -0,7%

TURISMO -1,4% 5,3400 5,8200 -0,7%

EURO -0,2% 6,6665 6,6689 -0,3%

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 06/04

Iene R$ 0,0512
Libra est. R$ 7,79
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.133,02 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/04 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 1.418,75 6,00 -0,8%
FARELO mai/21 406,40 0,10 -2,8%
MILHO mai/21 554,25 1,00 1,6%
TRIGO mai/21 615,50 -2,50 -5,7%

SOJA 160,07 -0,3% 1,7% 159,00
MILHO 85,69 0,0% 13,2% 86,00
TRIGO 85,92 0,3% 10,9% 87,00
BOI GORDO 296,05 0,0% 4,4% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/04 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 06/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,50 -0,9% -3,8%
SOJA Paranaguá 172,00 -0,6% -1,1%
MILHO Cascavel 92,00 7,6% 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: 2359Megasena

01 02 05 06 07 09 12 14 
15 17 18 19 20 23 24

Lotofácil concurso:2199

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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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: 2167

02 07 18 26 27 37 38 39 43 47 
51 54 57 61 67 71 77 82 88 99

Lotomania

08.530
33.575
26.931
21.937
65.199

15 25 33 38 48 63 74
YPIRANGA/AP

45 46 51 53 73

MAIO

02 08 13 14 17 21 24

concurso: 5533

31 32 39 42 43 51

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Quarta 7/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 26
min 19

max 29
min 18

Cascavel
max 27
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 17

max 28
min 15

Curitiba
max 20
min 14

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 8/4/2021

Sol
Sexta 9/4/2021

Bolsonaro: “Há possibilidade”
de o Brasil fabricar Sputnik V

Brasília - O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou ontem, em 
entrevista à CNN, que “há uma 
grande possibilidade de o Bra-
sil fabricar a [vacina] Sputnik 
V”. No início da tarde, ele con-
versou com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, sobre 
o assunto. “O Brasil avançou 
na negociação, sem inter-
mediário. A negociação é 
entre o governo brasileiro e 
o governo russo”, disse. 

Em vídeo obtido pela CNN, 
Bolsonaro esclarece: “Logica-
mente, dependemos ainda 
de resolver alguns entraves 
aqui, no Brasil, e estamos 
com contatos com as demais 

Anvisa multa empresas por vender medicamentos acima do preço
Brasília - Empresas do setor 

farmacêutico foram multadas 
em R$ 15,2 milhões por ven-
der medicamentos usados no 
enfrentamento à covid-19 acima 
do preço autorizado no Brasil. A 
aplicação da multa foi uma deci-
são da secretaria-executiva da 

autoridades, entre elas a 
Anvisa, de como nós pode-
mos efetivamente importar 
essa vacina”.

A  S e co m  ( S e c r e ta r i a 
Especial de Comunicação 
Social) informou em nota 
que o presidente telefonou 
ao seu par russo e abordou 
a possibilidade de aquisi-
ção e fabricação da vacina 
Sputnik no Brasil. Além dos 
dois chefes de Estado, parti-
ciparam da ligação os minis-
tros das Relações Exteriores, 
Carlos Alberto França, da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, Onyx 

Lorenzoni, e o diretor-pre-
sidente da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), Antônio Barra Torres.

Em entrevista coletiva pos-
terior à reunião, Barra Torres 
afirmou que a produção no 
Brasil “é uma possibilidade 
concreta”. Ele explicou que a 
União Química seria a respon-
sável pela produção no País e 
que as instalações da empresa 
já foram inspecionadas e apro-
vadas pela Anvisa.

No vídeo revelado pela 
CNN, o ministro da Saúde 
também se manifestou, 
afirmando que a reunião foi 
uma “cúpula de alto nível”. 

“Assim que houver uma supe-
ração nas questões regulató-
rias, estaremos aplicando a 
vacina aqui, no Brasil”, com-
pletou o Queiroga.

SEM APROVAÇÃO
A vacina Sputnik V ainda 

não recebeu aprovação da 
Anvisa nem para uso emer-
gencial nem para registro defi-
nitivo. Ontem, a diretoria da 
Agência se reuniu com gover-
nadores do Consórcio Nor-
deste para tratar do pedido de 
uso emergencial. O consórcio 
reservou 37 milhões de doses 
do imunizante, que devem ser 
importadas. Governadores 

de nove estados protocola-
ram pedido de importação na 
Anvisa na semana passada e 
agora tentam acelerar a apro-
vação do uso emergencial.

Segundo a Anvisa, o órgão 
vem esbarrando em dificulda-
des para obter toda a docu-
mentação necessária da União 
Química. O primeiro pedido de 
uso emergencial do laborató-
rio, feito em janeiro, chegou a 
ser recusado pela Anvisa por-
que não tinha “requisitos míni-
mos para submissão e análise”, 
segundo a agência. Outro 
pedido, feito há duas sema-
nas, teve o prazo de análise 
suspenso por falta de dados.

Cmed (Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos), 
que é exercida pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária).

A Anvisa não informou 
quais empresas foram penali-
zadas nem citou os nomes dos 

medicamentos que motivaram 
a punição. No entanto, decla-
rou que, desde julho de 2020, 
encaminhou mais de 70 ofícios 
a fabricantes com solicitação de 
dados de comercialização de 
kits de intubação orotraqueal.

A Cmed é responsável por 

fixar os preços máximos permi-
tidos para a venda de remédios. 
Farmácias e drogarias, labora-
tórios, distribuidores e importa-
dores não podem cobrar valores 
acima dos que estão listados.

Desde julho de 2020, uma for-
ça-tarefa criada especificamente 

para atuar durante a pandemia 
realiza ações de monitoramento 
e fiscalização. Até março de 
2021, o grupo já havia instau-
rado 139 processos de sanção e 
aplicado 64 multas a agentes do 
setor farmacêutico por descum-
primento das regras de preço.
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta

30 19

Quarta

20 14 24 15

QuintaQuinta

SolSol Sol

h
h

h
h

h
h

18
h

29h

Crescente
20/4 - 04h00

Minguante
4/04 - 07h04

Nova
11/04- 23h32

Cheia
27/4 -00h33

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Deputado quer resolver problema
de regime reduzido em delegacia

O deputado Estadual Dele-
gado Fernando Martins (PSL), 
que preside a Comissão de 
Segurança Pública da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), esteve reunido na 
última segunda-feira (5), com 
o secretário de Estado da 
Segurança Pública do Paraná, 
Romulo Marinho Soares, 
para tratar sobre a situação 
do atendimento da Delega-
cia de Polícia de Cruzeiro do 
Oeste, que é sede de Comarca 
e atualmente atende somente 
até as 18 horas.

A falta do atendimento no 
período noturno da Delegacia, 
que é responsável também 
pelos municípios de Tapejara, 
Tuneiras do Oeste e Mariluz, 
tem trazido problemas para 
as forças policiais, que ao 
realizarem prisões durante 
a noite, necessitam buscar 
atendimento no plantão regio-
nalizado da 7ª Subdivisão de 

Polícia (SDP) de Umuarama, 
cidade que fica localizada a 
28 quilômetros de distância.

“A Polícia Civil não está 
fazendo flagrantes na Delega-
cia que está fechada a noite. 
As pessoas estão sendo leva-
das para Umuarama. Isso tem 
gerado reclamação da popula-
ção”, contou o deputado.

Segundo o parlamentar, 
durante a reunião com o 
secretário Romulo Marinho, 
ficou definido que a Secreta-
ria de Estado da Segurança 
Pública vai buscar uma solu-
ção para o problema.

“Fiz essa intervenção hoje 
com o secretário (Romulo Mari-
nho Soares) que ficou de resol-
ver essa situação para que a 
gente possa voltar a funcionar a 
Delegacia de Cruzeiro do Oeste 
normalmente. É uma demanda 
grande, e o município não pode 
ficar sem atendimento da Polí-
cia Civil”, pontuou.

APRESENTAÇÃO 
NA ALEP

O assunto também foi deba-
tido durante a sessão remota 
da Alep na última segunda-feira 
(5). Em seu discurso o deputado 
destacou que a situação é ainda 
mais complicada porque nos 
últimos tempos o atendimento 
também não está sendo reali-
zado nos fins de semana e nos 
feriados e cobrou uma ação efe-
tiva do governo do Estado para 
resolver a situação.

“Cruzeiro é um município 
que conta com uma peniten-
ciaria com mais de mil deten-
tos, com Batalhão da Polícia 
Militar, com a Polícia Rodoviá-
ria Estadual e, também, tem 
atuação da Polícia Rodovia 
Federal. Não podemos admitir 
que uma Comarca do tamanho 
e da importância de Cruzeiro 
do Oeste não tenha um aten-
dimento 24 horas da polícia 
civil” argumentou Martins. 

O deputado estadual Delegado Fernando Martins 
participou também de uma reunião com o secretário 
de Estado Guto Silva, da Casa Civil e, com o 
deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na 
Alep, quando tratou do envio da PEC dos Policiais 
Penais para ser analisada. A proposta que transforma 
os agentes do Depen em Policiais Penais, já está pronta 
e será encaminhada à Comissão de Segurança Pública 
da Casa nesta semana. O assunto também foi tratado 
com representantes do Sindicato dos Servidores do 
Departamento Penitenciário do Paraná (Sindarspen). 
Outro assunto debatido foi a falta de efetivo da Polícia 
Civil. Segundo o parlamentar 433 candidatos aprovados 
em concursos anteriores aguardam nomeação.
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Manifesto mostra
Paraná contra o novo
modelo de pedágio

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) elaborou 
um manifesto em que pon-
tua as conclusões das au-
diências públicas realizadas 
pela Frente Parlamentar so-
bre o Pedágio. O documento, 
assinado pelos 54 deputa-
dos estaduais, demonstra 
que a sociedade paranaen-
se é amplamente contrária 
à proposta da União para a 
concessão de rodovias.

O manifesto do legislativo 
estadual foi protocolado na 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). Na 
segunda-feira (5) foi o encer-
ramento da Audiência Públi-
ca 01/2021, aberta pelo 
órgão federal para coletar 
críticas e sugestões ao mo-
delo de concessão previsto 
para o Paraná.

O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), relatou que há uma 
preocupação muito grande 
dos paranaenses com o 
modelo que está sendo pro-
posto e que esse manifesto 
do Poder Legislativo é resul-
tado de diversas audiências 
públicas realizadas pelo es-
tado com a sociedade civil 
organizada. “O modelo que 
hoje se desenha não é o 
que os paranaenses estão 
querendo. Não conseguem 
aceitar em função de todo 
um histórico. Queremos ta-
rifas justas e duplicação de 

Transparência
O manifesto também cobra transparência irrestrita, tanto no 

processo de concorrência quanto na execução dos contratos, além de 
demonstrar que os paranaenses querem que as obras previstas sejam 
executadas no início da concessão e concluídas no menor prazo possí-
vel. Outras questões tratadas no documento se referem à localização 
de praças de cobrança, de modo que o sistema não penalize o tráfego 
regional, e a ampliação das discussões regionais e locais sobre as obras 

inseridas no projeto apresentado pelo Ministério da Infraestrutura.

Construído com propostas
O deputado Arilson Chiorato (PT), coordenador da Frente Par-

lamentar, reforça que o documento foi construído com propostas, 
críticas e sugestões coletadas nas 10 audiências públicas, em reuni-
ões técnicas e em documentos encaminhados por representantes 
da sociedade civil organizada paranaense.  “Esta manifestação não 
se trata apenas de uma vontade dos parlamentares e sim de expor 

aquilo que os paranaenses defendem para o Estado”.

estradas. Falo em nome do 
Poder Legislativo, e há um 
consenso de que não dá 
para absorver o modelo que 
está se tentando implantar 
no Paraná”, afirmou. “A fe-
rida do modelo atual não ci-
catrizou até hoje em função 
do desenho que se fez à 
época, de uma forma total-
mente errada, e que benefi-
ciou apenas os donos das 
concessionárias e não aos 
paranaenses. O Paraná é 
um grande produtor. A pre-
ocupação que todos temos 
com a nova modelagem é 
muito grande”, completou.

O primeiro-secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Cláudio Romanelli (PSB), 
afirma que o documento 
aler ta que, diante da atual 

situação e do modelo pro-
posto, a posição majoritária 
dos parlamentares é de não 
autorizar a cessão das rodo-
vias estaduais para integrar 
o programa de concessão. 
“São 1.163 quilômetros 
dos 3.327 quilômetros que 
formam o projeto. O Para-
ná busca um modelo que 
assegure tarifas justas, 
obras e competitividade. 
Uma licitação pelo critério 
do menor preço e que não 
limite a competitividade”, 
salienta. “Em síntese, o 
Paraná se posiciona con-
tra o modelo híbrido, quer 
garantias para as obras e 
defende que o leilão seja 
realizado pelo critério de 
menor preço de tarifa”, 
acrescenta Romanelli.

DOCUMENTO elaborado em base das audiências, demonstra que a sociedade paranaense é amplamente contrária à proposta da União 
para a concessão de rodovias

DÁLIE FELBERG/ALEP

Ciumeira
A designação da deputada 
federal Luísa Canziani 
(PTB-PR) como relatora 
do projeto de lei que 
prevê a educação familiar, 
também chamado de 
homeschooling, está 
causando ciumeira nas 
hostes bolsonaristas. 
Parlamentares mais 
alinhados ao presidente 
Jair Bolsonaro reclamam 
que esta é uma pauta 
específica do governo 
federal e que não caberia 
ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), atuar em favor da 
parlamentar paranaense.

Empatados
O MBL encomendou uma pesquisa para testar o nome 

do apresentador Danilo Gentili como candidato a 
presidente da República. De acordo com o jornal Folha 

de S. Paulo, Gentili empatou com o apresentador 
Luciano Huck, com o governador João Doria, com 
o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e com o ex-

senador Ciro Gomes, com 4% dos votos. Danilo 
Gentili, perseguido por bolsonaristas e lulistas, disse 
no programa Manhattan Connection, programa da TV 

Cultura de São Paulo, que, se fosse eleito, tentaria 
aprovar algo semelhante à primeira emenda dos 

Estados Unidos, para garantir a liberdade de opinião.

Empate II
Uma nova rodada de pesquisa da XP/Ipespe sobre a 

disputa presidencial de 2022 mostra que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) permanecem tecnicamente 

empatados. No entanto, a simulação demonstra 
que o petista desponta numericamente à frente de 
Bolsonaro, com 29% das intenções de voto, contra 
28% do atual presidente. No último levantamento 
realizado pelo instituto, Lula contava com 25% das 
intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. Ainda 
segundo a pesquisa, nomes como Sergio Moro (sem 
partido) e Ciro Gomes (PDT) contam cada um com 

9% das intenções de voto. Em um possível segundo 
turno, Lula também está numericamente à frente de 

Bolsonaro, com 42% das intenções de voto contra 
38% de Bolsonaro. Foram realizadas mil entrevistas de 
abrangência nacional nos dias 29, 30 e 31 de março. A 
margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais 

para o total da amostra.

Debate
Representantes do governo 
federal e de entidades 
nacionais, estaduais e 
municipais da educação 
divergiram sobre a 
regulamentação do ensino 
domiciliar no País. Eles 
participaram do primeiro 
ciclo de debates promovido 
por Luísa Canziani. O 
assunto consta em PL do 
deputado Lincoln Portela 
(PL-MG), e de outras 
propostas em tramitação 
– algumas para permitir a 
educação domiciliar, com 
PL enviado pelo próprio 
governo, e outras para 
proibi-la.

DIVULGAÇÃO
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O presidente da Câmara 
Municipal de Umuarama, Fer-
nando Galmassi recebeu no 
início da tarde de ontem (ter-
ça-feira, 6), o Projeto de Lei 
020/2021, propositura de auto-
ria do Poder Executivo Municipal 
e que visa à criação do Fundo 
Municipal de Vacinas.

Tal iniciativa já vinha 
sendo debatida entre os 
vereadores e representantes 
do Poder Executivo, tendo 
em vista a manifestação de 
empresários da cidade, que 
se dispuseram a contribuir 
financeiramente com a com-
pra de doses de vacina con-
tra a covid-19, o que se seria 
uma alternativa ao Plano 
Nacional de Imunização.

Assim que recebeu o pro-
jeto, o presidente se reuniu 
com a vice-presidente Cris 
das Frutas, e foi estabele-
cido contato com o primeiro 
secretário Clebão dos Pneus 
e foi deliberado emergencial-
mente acerca do assunto, 
ficando então convocada 
para a próxima sexta-feira 

Aciu quer comércio aberto
no feriado de Tiradentes

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu) 
protocolou ofício na prefei-
tura solicitando a abertura do 
comércio varejista no próximo 
dia 21 (quarta-feira), feriado 
de Tiradentes.

Atendendo solicitação de 
um expressivo número de filia-
dos, a entidade argumenta que 
o atual cenário, com redução 
gradual de infectados e o rígido 
cumprimento dos protocolos 

sanitários, possibilita o expe-
diente atípico.

“ C o n s i d e r a m o s  a 
demanda plausível. Tivemos 
no período recente segui-
dos períodos de inatividade, 
decorrentes das medidas de 
enfrentamento ao coronaví-
rus, via decretos nos âmbi-
tos estadual e municipal, 
ocasionando sérias dificul-
dades operacionais de ordem 
financeira para um número 

expressivo de empresas”, 
ressalta o presidente Orlando 
Luiz Santos.

Ele destaca a questão do 
banco de horas dos comer-
ciários, com cerca de ses-
senta acumuladas. “É mais 
um fator que robustece a 
justa requisição. O funciona-
mento em regime especial 
pode fazer a diferença para 
muitos empreendimentos”, 
complementa.

(9), às 13h30, a apreciação 
do projeto. A votação não 
pode ocorrer antes pelo fato 
de haver necessidade de a 
matéria ser submetida à 
análise das comissões per-
manentes e respeitado o 
prazo regimental.

Conforme mensagem 
enviada pelo chefe do Poder 
Executivo, Prefeito Celso 

Pozzobom, anexa ao projeto, 
a proposta “permitirá que 
este Município conte com 
auxílio financeiro da iniciativa 
privada para eventual aquisi-
ção, direta ou indireta, de vaci-
nas e outros bens e serviços 
destinados à vacinação contra 
a covid-19, a fim de agilizar o 
processo de imunização da 
população local.

Sisu
Seis universidades públicas do Paraná têm 8.137 vagas de 
graduação disponíveis em 28 cidades do estado pelo Sisu 

(Sistema de Seleção Unificada). São elas: Unicentro: 570 vagas 
em 49 cursos, Unespar: 932 vagas em 57 cursos, UEL: 581 vagas 

em 47 cursos, UEMP: 307 vagas em 29 cursos, UTFPR: 4.520 
vagas em 111 cursos e UFPR: 1.227 vagas em 110 cursos. As 

inscrições seguem até a sexta-feira (9).

Contratação 
de médicos
O deputado federal Aliel 
Machado (PSB) se reuniu 
com o ministro do STF Kassio 
Nunes Marques para discutir 
a ação proposta pelo Partido 
Socialista Brasileiro que pede 
a contratação de médicos 
durante a pandemia. A ação 
questiona as barreiras à 
contratação emergencial 
de profissionais de saúde 
brasileiros e estrangeiros 
com formação no exterior 
e que já atuaram no SUS 
(Sistema Único de Saúde). “O 
que estamos pedindo é uma 
contratação emergencial e 
por período determinado”, 
afirmou Aliel. 

50 anos                                
A última Assembleia Geral 
Ordinária da Ocepar e 
da Fecoopar e a reunião 
de prestação de contas 
do Sescoop/PR, além da 
apresentação dos resultados 
do exercício anterior e do 
plano de ação para 2021, 
foi em comemoração 
aos 50 anos da Ocepar, 
fundada em 2 de abril de 
1971. Outro destaque foi o 
Plano Paraná Cooperativo 
200 (PRC200), novo 
planejamento estratégico 
do cooperativismo 
paranaense que começa 
a ser implementado em 
2021, com o propósito de 
o setor alcançar R$ 200 
bilhões de faturamento nos 
próximos anos.

Araucária                                          
O professor Flávio Zanetti 
criou uma técnica de 
clonagem da araucária, 
árvore símbolo do Paraná 
que está sob risco de 
extinção. Engenheiro-
agrônomo, doutor em 
Fitotecnia e professor 
da UFPR (Universidade 
Federal do Paraná), Zanetti 

usou o quintal da própria 
casa onde mora como 
laboratório na criação de 
uma técnica de produção. 
Para incentivar a preservação 
da árvore, os deputados 
paranaenses aprovaram uma 
lei que incentiva o plantio 
sustentável de araucária com 
fins comerciais da planta.         

Investimento                       
Com o apoio do governo do 
Estado, seis cooperativas 
paranaenses se uniram 
para a construção de uma 
nova maltaria na região 
dos Campos Gerais. O 
investimento do consórcio 
Intercooperação na fábrica 
de malte para a produção de 
cerveja é de R$ 1,5 bilhão. 
A Cooperativa Agrária lidera 
o pool de cooperativas 
responsáveis pelo 
investimento.

Para o SUS
A Fundação Araucária divulgou 
os 40 projetos selecionados 
na chamada pública do 
Programa Pesquisa para o 
SUS: Gestão Compartilhada 
em Saúde (PPSUS) - edição 
2020/2021. O valor investido 
é de aproximadamente R$ 5 
milhões.  Entre os selecionados 
está o projeto com o tema 
“Enfrentamento da covid-19 e 
a Assistência Materno-Infantil” 
da Unioeste. 

Incompetência                
O líder do Podemos no 
Senado, Alvaro Dias, disse 
que o orçamento de 2021 
aprovado é “retrato da 
incompetência do governo”. 
Segundo o senador, o 
governo desperdiçou a 
oportunidade de aprovar um 
orçamento que sinalizasse 
uma arrumação das contas. 
“Depois, o governo terá 
que passar o ano tapando 
os buracos do orçamento, 
abertos por incompetência”.

Convocada sessão
extra para discussão
do Fundo de Vacinas

CRIS das Frutas, vice presidente e Fernando Galmassi, presidente da Câmara discutiram o 
assunto e sessão extra foi convocada

ASSESSORIA

O presidente Jair Bolsonaro conver-
sou ontem (6), por telefone, com o 
presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
a fim de adquirir doses da vacina russa 
Sputnik V, produzida pelo Instituto 
Gamaleya. “Logicamente dependemos 
ainda de resolver alguns entraves aqui 
no Brasil, e estamos ultimando contatos 
com as demais autoridades, entre eles 
a Anvisa, com a finalidade de importar 
essa vacina”, disse o presidente. Caso 
haja a aprovação para uso no Brasil, a 
vacina russa pode vir a ser fabricada no 

país, sob responsabilidade da farmacêutica União Química. Em fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou a dispensa 
de licitação para aquisição de 10 milhões de doses do imunizante russo, ao custo de R$ 639,6 milhões.

DIVULGAÇÃO
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colunaSaúde registra três
mortes por covid-19
em Umuarama

A Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou mais três 
óbitos em decorrência de 
complicações da covid-19, em 
Umuarama – são três homens 
com idades de 52, 62 e 79 
anos, que morreram entre os 
dias 31 de março e 4 de abril.

Além disso, foram registra-
dos mais 33 casos da doença 
ontem (terça-feira, 6), elevando 
para 9.308 o total de diagnós-
ticos positivos para coronavírus 
na cidade, desde março do ano 
passado. Os novos casos são 

de 22 homens e 11 mulheres.
Umuarama tinha até on-

tem, 852 pessoas positivadas 
em isolamento domiciliar, 50 
hospitalizadas (sendo que 22 
ocupavam leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva – UTI Covid 
– e 28 estavam em leitos de 
enfermarias), ainda 758 pes-
soas apresentavam suspei-
tas em investigação e aguar-
davam resultados de exames 
ou o fim do isolamento.

Entre os contaminados, 
8.289 se recuperaram da 

doença e 129 pessoas não 
resistiram e morreram. As 
notificações de síndro-
mes gripais acumuladas 
desde o início da pande-
mia somam 23.182, das 
quais 13.116 suspeitas 
foram descar tadas.

Nos hospitais locais, dos 
38 leitos de UTI Covid con-
tratados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), 36 estavam 
ocupados nesta terça-feira, 
bem como 53 das 64 vagas 
de enfermarias.

Definidas unidades de referência
para a segunda dose da vacina

A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta a população so-
bre a segunda dose da cam-
panha de vacinação contra o 
coronavírus em Umuarama, 
que será retomada hoje (quar-
ta-feira, 7), a partir das 16h. 
A secretária de Saúde, Cecília 
Cividini, lembra que o intervalo 
entre uma e outra varia confor-
me o tipo da vacina aplicada e 
a população deve ficar atenta 
ao prazo anotado na carteirinha 
de vacinação. Agora serão vaci-
nadas pessoas com marcação 
de vacina para hoje (07/04) e 
datas anteriores.

Para a segunda dose da 
vacina foram definidas como 
referência para a população – 
dentro das faixas prioritárias 
definidas pelo Plano Nacional 
de Imunização – as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do 

Conjunto Ouro Branco, Parque 
San Remo, Parque Primeiro 
de Maio, Parque Cidade Alta, 
Jardim Cruzeiro (Cohapar III) 
e Posto de Saúde Central. Já 
para os profissionais de saú-
de a referência para a segun-
da dose é o Centro de Saúde 
Escola, que atende na Praça 
Mascarenhas de Moraes, 
campus sede da Universidade 
Paranaense (Unipar) – fone 
(44) 3621-2864.

“Além dos profissionais de 
saúde, os idosos que já toma-
ram a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus devem 
observar a data da segunda 
dose, anotada na carteirinha 
de vacinação. Quando chegar 
o dia, devem entrar em conta-
to com uma das UBS de re-
ferência, agendar um horário 
e comparecer levando os do-

cumentos pessoais”, reforça 
a secretária Cecília Cividini. 
“Os agendamentos são im-
portantes para reduzirmos as 
aglomerações e agilizarmos a 
vacinação”, disse.

A segunda dose estará 
disponível nas unidades a 
partir das 16h desta quarta. 
Devem comparecer apenas 
pessoas que estiverem com 
a vacina agendada até o dia 
7 de abril – para datas pos-
teriores (dia 8 em diante) as 
pessoas deverão aguardar 
o período correto. A vacina 
estará disponível nas unida-
des. Para esta etapa, o mu-
nicípio recebeu 1.130 doses 
divididas em 300 para pro-
fissionais de saúde (no Cen-
tro de Saúde Escola) e 830 
para o público em geral, nas 
demais UBS.

A segunda dose da vacina contra a covid-19 estará disponível nas unidades a partir das 16h desta quarta

Alô, alô PF
Agentes fiscais da ANP (Agência Nacional do Petróleo) estão com 
medo de tomar medidas contra a formuladora de combustíveis 

Copape, flagrada em fiscalização recente que encontrou inúmeras 
irregularidades, por causa das ligações do mentor intelectual da 

operação, conhecido como Beto Louco, com a facção criminosa PCC.

Boquiabertos
Ministros estão brabos com 
o colega Edson Fachin no STF, 
porque foram surpreendidos 
com sua decisão monocrática 
no caso Lula. 

Data venia
É hábito nos bastidores da 
toga avisar aos pares que irá se 
analisar tema polêmico para 
que ministros recebam com 
naturalidade o tamanho da 
repercussão. 

Pazu sem paz
O deputado Hildo Rocha 
apresentou requerimento (15/21) 
para o general Eduardo Pazuello, 
ex-ministro da Saúde, se explicar 
numa comissão da Câmara.

Fantasma...
A Marinha do Brasil precisa 
urgentemente passar uma lupa 
nas aposentadorias e rever a 
política de provas de vida dos 
seus aposentados e beneficiários. 
O Superior Tribunal Militar acaba 
de condenar duas mulheres - 
uma filha e uma sobrinha-neta de 
uma beneficiária - que receberam 
ilegalmente por 17 anos a 
aposentadoria de uma senhora 
que morreu em agosto de 2000. 
O prejuízo para a União pode 
chegar a R$ 3 milhões.

... milionária
O crime foi tão sem-vergonha 
que as duas mulheres fraudaram 
documentos e até uma terceira 
pessoa se passava pela beneficiária 
por todos esses anos. A filha e a 
sobrinha-neta da saudosa foram 
condenadas a 5 e 2 anos de prisão 
por estelionato. Não foi constatado, 
no inquérito, participação de 
militares ou servidores. E a pior 
notícia para a União: não há saldo 
em conta das acusadas para 
devolução do dinheiro. 

Dose privada
Os grupos de Luciano Hang 
(Havan) e Carlos Wizard, 
executivos bolsonaristas, 
capitaneiam a demanda por 
compras de vacinas contra 
covid-19 para aplicar nos 
funcionários. A grita foi tão 
alta que o próprio presidente 
Jair Bolsonaro decidiu enviar 
ao Congresso uma lei (948/21) 

para permitir a compra sem 
doação ao SUS.

Em tempo...
... A Receita Federal pede 
prioridade para vacinação de 
servidores nas Superintendências 
Regionais Brasil adentro. Alegam 
que são agentes de segurança, 
como policiais.

Ele voltou
Publicamos que Valdemar da 
Costa Neto, dono do PL, ia 
flanar no Palácio do Planalto 
com a nomeação de Flávia 
Arruda para ministra, lembram? 
Começou ontem mesmo, com 
a posse dela. Há muitos anos 
Valdemar não pisava nem 
posava no tapete presidencial. 
Desde o primeiro Governo Lula.

Quem foi?
Muito se discute o peso da 
ideologia de ministros, ou 
o poder de seus padrinhos 
políticos, em seus votos no 
Supremo Tribunal Federal. Teses, 
teorias. Mas até hoje a PF e 
a Secretaria de Segurança da 
Corte não sabem quem instalou 
uma escuta ambiental debaixo 
da mesa no gabinete do então 
ministro Joaquim Barbosa. Isso, 
um fato, revelado pela Coluna 
em 2016. E lá se vão cinco anos.

Aliás...
... a escuta, já desativada, foi 
encontrada numa varredura 
quando o gabinete já era 
utlizado pelo ministro Luiz 
Roberto Barroso.

Gotinha na briga
Bolsonaristas espalham card 
virtual com imagem do Zé 
Gotinha e dos números do 
vacinômetro de segunda-
feira: 42,9 milhões de vacinas 
distribuídas pelo governo federal, 
e 21 milhões de doses aplicadas. 
E cobram governadores, com 
a pergunta provocativa: “Zé 
gotinha está de lockdown?”

Roda a roleta
O STF incluiu na pauta desta 
semana o julgamento do mérito 
do RE 966.177, que poderá (ou 
não) poderá descriminalizar os 
jogos de azar, com precedente 
jurídico no Rio Grande do Sul.
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Secretaria de Saúde começa a
vacinar os agentes de segurança

Dentro do plano municipal 
de imunização, que segue os 
critérios definidos pelo Plano 
Nacional de Imunização 
(PNI), a Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou a vacina-
ção contra o coronavírus de 
mais um grupo prioritário – o 
dos agentes de segurança 
pública, que incluis os poli-
ciais civis e militares e inte-
grantes da Guarda Municipal 
de Umuarama.

Como o primeiro lote de 
vacinas liberadas pela Secre-
taria de Estado da Saúde foi 
bem restrito, um pequeno 
grupo de policiais recebeu 
a imunização neste primeiro 
momento. O município rece-
beu três frascos de vacina, 
que permitiram imunizar 
27 agentes de segurança 
ontem (terça-feira, 6). A 

aplicação ocorreu na Uni-
dade Básica de Saúde do 
Conjunto Ouro Branco.

“Importante destacar que 
a definição de quem seria 
vacinado neste momento 
não foi feita pelo município, 
mas sim pelos comandos 
das respectivas corpora-
ções”, explicou a secretária 
de Saúde, Cecília Cividini. 
Ela disse aguardar novas 
liberações de vacinas o 
quanto antes, para esten-
der a imunização a todos 
os agentes de segurança 
e demais grupos prioritá-
rios definidos pelo PNI. Até 
ontem, terça-feira, Umua-
rama havia vacinado 14.254 
pessoas dos grupos prioritá-
rios com a primeira dose e 
2.868 com a segunda dose 
da vacina.

Polícia Ambiental comemora 64 anos
arrecadando alimentos e ração animal

O Batalhão de Polícia 
Ambiental do Paraná está 
realizando uma campanha 
para arrecadar alimentos 
não perecíveis, álcool 70% e 
ração para cães e gatos.  A 
iniciativa faz par te das fes-
tividades em alusão aos 64 
anos de história do Batalhão 
Ambiental no Estado.

Os donativos recebi -
dos serão entregues para 

Na noite da segunda-feira (5) um homem de 53 anos, sofreu 
ferimentos deois que se envolveu em um tombamento na rodo-
via PR-490, em Iporã (cidade localizada a 54 quilômetros de 
Umuarama). Ele foi socor rido e levado a um dos hospitais em 
Umuarama, com ferimentos considerados leves. Segundo infor-
mações da Polícia Rodoviária Estadual de Iporã, a ocor rência 
foi atendida pelas equipes do 6º Subgrupamento de Bombei-
ros Militares Independentes (6º SGBI) de Umuarama e por 
patrulheiros rodoviários estaduais. A car reta tombou perto do 
trevo da Vila Nilza, entre Iporã e Altônia e houve inter r upção 
no tráfego por algumas horas.

VALDINEY Rissato, inspetor chefe da Guarda Municipal foi um dos agentes vacinados, investigadores e PMs também receberam a primeira dose

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

DIVULGAÇÃO

entidades assistências de 
Umuarama. A campanha 
acontece em todo Paraná.

O aniversário solidário é a 
forma que a Polícia Ambiental 
encontrou para ajudar entidades 
sociais e de amparo aos ani-
mais neste momento de pande-
mia. As doações caíram e muito 
neste período e se todos con-
tribuírem muitas pessoas terão 
alimentos e o animais também 

serão alimentados.
Em Umuarama e região as 

doações estão sendo rece-
bidas na sede do Pelotão 
Ambiental, que fica na Ave-
nida Cabo Francisco Damião 
da Silva, 4748, ao lado do 25º 
Batalhão de Polícia Militar.

Em todo Paraná as doa-
ções estão sendo recebi-
das nas unidades da Polícia 
Ambiental. 

EM alusão aos 64 anos, Batalhão da Polícia Ambiental comemora aniversário com campanha solidária

DIVULGAÇÃO
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PF prende em Umuarama envolvidos
em fraudes do Auxílio Emergencial

A Polícia Federal de Gua-
íra esteve na manhã de 
ontem (terça-feira, 6) em 
Umuarama cumprindo or-
dens judiciais de prisão e 
de busca e apreensão em 
residências de pessoas en-
volvidas numa fraude.

Foi deflagrada a “Opera-
ção Checker”, que teve como 
objetivo desmantelar um es-
quema, onde integrantes de 
uma quadrilha conseguiam 
dinheiro de maneira ilícita e, 
uma das formas, era a reti-
rada dos valores na boca do 
caixa eletrônico.

Para praticar os crimes, 
os investigados faziam uso 
de programas de compu-
tador geradores de CPFs e 
softwares chamados “che-
ckers” que indicavam os ti-
tulares aptos a receberem o 
Auxílio Emergencial.

O líder do esquema pos-
sui passagens por outros 
crimes similares, coorde-
nando golpes anteriores na 
região de Umuarama envol-
vendo falsificação de docu-
mentos e atuava no saque 
fraudulento do Auxílio Emer-
gencial, com a utilização de 
softwares desenvolvidos 

Prejuízo de mais de R$ 1 milhão
Nos levanta-

mentos iniciais 
feitos pelos 

agentes da Po-
lícia Federal, a 
estimativa é de 
que o prejuízo 

causado às víti-
mas e aos cofres 
públicos, seja de 
aproximadamen-
te R$ 1 milhão, 
sem considerar 
outros potenciais envolvidos no esquema, que passarão a ser 
investigados possível a partir da análise do material arrecadado. 

Foram recolhidos computadores, telefones celulares e documentos 
que podem levar à prisão de outras pessoas que fazem parte da 

quadrilha. A operação foi batizada de “Checker” em referência ao 
programa utilizado pelos investigados para obter acesso aos CPFs 
com potencial saldo em conta vinculada ao Auxílio Emergencial.

por hackers, desde o início 
do programa.

Além de realizarem os 
saques dos valores do Auxí-
lio disponibilizado pelo Go-

verno Federal, diretamente 
no caixa eletrônico da agên-
cia bancária, os criminosos 
faziam a transferência de 
valores maiores, por meio 

do sistema PIX.
A ação do bando gerou 

várias queixas que foram re-
gistradas diretamente na De-
legacia da Polícia Federal em 

Guaíra e foi a partir destas 
denúncias e da prisão em 
flagrante de um dos envolvi-
dos, que o crime começou a 
ser investigado.

FOTOS DIVULGAÇÃO

EQUIPES chegaram em Umuarama pela manhã e averiguaram dois endereços onde eram iniciadas as fraudes

Duas horas no caixa

Depois de passar cerca de duas horas no recinto dos caixas eletrônicos da agência central da Cai-
xa Econômica Federal de Umuarama, um homem de 23 anos foi detido pela Polícia Militar, por volta 
das 17h do sábado, 20 de março deste ano. Um dos seguranças da agência desconfiou do tempo em 

que o rapaz permaneceu dentro do recinto, sempre fazendo várias tentativas (provavelmente de 
saque). Quando a PM chegou à agência, o suspeito fio abordado e confessou que estava tentando 
fazer saques de Auxílios Emergenciais e possuía uma grande relação de números de CPFs de possí-
veis beneficiários. Levado à Delegacia da Polícia Federal, o rapaz detido confessou que recebia 
a relação de CPFs de um comparsa e, que cada saque no valor de R$ 600, receberia R$ 50 pelo 
trabalho. Se o beneficiário teria o direito de receber R$ 1.200, o lucro do rapaz detido seria de 

R$ 100 por cada retirada efetuada com sucesso.

AGENTES da Polícia Federal analisaram os equipamentos e encontraram indícios das fraudes

FORAM apreendidos computadores, HDs e celulares de dois 
envolvidos, que foram presos preventivamente
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Acidente entre Hilux e canavieiro
deixa um ferido na rodovia PR-323

Um violento acidente 
foi registrado pela Polí -
cia Rodoviária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste na 
manhã de ontem ( te r -
ça-feira, 6), na rodovia 
PR-323.  Na ocasião, um 

Furto de vacinas
A Polícia Civil de Terra Roxa 
está investigando o furto de 
30 doses de vacina contra o 
coronavírus em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS). O 
crime aconteceu no dia 
31 de março, data em que 
ocorria vacinação na UBS. O 
delegado responsável pelas 
investigações instaurou 
inquérito e pediu a listagem 
de funcionários que estavam 
trabalhando na unidade 
no dia do furto. O caso 
repercutiu em todo Estado 
e quaisquer informações 
podem ser repassadas de 
forma anônima para as 
polícias via 190 ou 197

PRF encerra a Operação Semana Santa no Paraná
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) encerrou, às 
23h59 do domingo (4), a 
Operação Semana Santa 
2021 no Paraná. Neste 
ano, durante os quatro dias 
de operação, que teve início 
na quinta (1º), agentes da 
PRF flagraram 19 motoristas 
dirigindo bêbados; 3 foram 
presos. 245 condutores ou 

passageiros estavam sem o 
cinto de segurança, além de 
18 ocasiões em que crian-
ças não utilizavam adequa-
damente um dispositivo de 
retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 
201 ultrapassagens irre-
gulares durante o feriado. 
Esse tipo de ultrapassagem 
é responsável pela maioria 

dos acidentes do tipo coli-
são frontal, onde o moto-
rista não consegue efetuar 
em tempo a manobra de 
ultrapassagem ou força a 
ultrapassagem, colidindo 
frontalmente com o veículo 
que está trafegando no sen-
tido contrário.

A PRF registrou 57 aciden-
tes, com 79 pessoas feridas 

e cinco mortes nas rodovias 
federais do Paraná, de quinta 
a domingo. Em 2020, não 
houve operação, razão pela 
qual não há comparativo.

Foram fiscalizadas 7.856 
pessoas e 9.110 veículos. 
1.441 infrações foram regis-
tradas pelos policiais, nos 
cerca de quatro mil quilô-
metros de rodovias federais 

da circunscrição da PRF no 
Paraná. 139 veículos foram 
recolhidos aos pátios por 
diversas irregularidades.

Também foram apreen-
didos mais de 100 quilos 
de maconha. Além disso, 
10 pessoas foram detidas 
durante o feriado; três por 
embriaguez e duas por trá-
fico de drogas.

Na madrugada de ontem (terça-feira, 6) foram 
apreendidas 60 caixas de cigarros contrabandeados 
e dois veículos na rodovia PCR-272, em Francisco 
Alves (70 quilômetros de Umuarama). A ação 
teve apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFRon). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), por volta das 4h uma equipe da Rotam 
(Rondas Ostensivas) deu ordem de parada à dois 
veículos que seguiam no sentido ao município de 
Iporã. Os condutores fizeram o retorno e muda-
ram para o sentido, segundo para Guaíra. Houve 
perseguição em alta velocidade pela rodovia federal 
BR-272, até que os carros em fuga acessaram uma 
área rural e abandonaram os veículos o Vectra e o 
Volvo. Os condutores não foram localizados. No 
interior dos carros foram encontrados os cigarros 
contrabandeados. Tanto o Vectra, quanto o Volvo, 
foram guinchados pelo BPFron e levados até a dele-
gacia da Receita Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO

homem ficou ferido.
De acordo com a PRE, o 

acidente aconteceu per to 
do trevo de acesso à rodo-
via PR-180, mas ainda na 
PR-323. Segundo a Polí-
cia havia uma lombada no 

tra jeto da caminhonete 
Toyota Hi lux e um sinal 
de  pa rada  ob r i ga tó r i a 
para o treminhão cana-
vieiro, mas mesmo assim 
ocor reu a colisão.

Ambos  os  ve í cu l os 

seguiam para entrar na 
rotatór ia, sendo que o 
caminhão já havia atra-
vessado a pista e a Hilux 
passado pela lombada para 
entrar na rotatória, quando 
houve o choque lateral.

Conforme informou a PRE 
ambos os veículos tinham 
seguros e foram liberados 
no local. O condutor do cana-
vieiro fez o teste do bafôme-
tro que apontou zero para 
consumo de álcool.

CAMINHONETE ficou completamente destruída após o impacto contra o caminhão canavieiro

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA

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

Estão abertas as inscrições para 
o I Interligas do curso de Medicina 
da Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidade de Umuarama. 
O evento acontecerá nos dias 07, 
08 e 09 de abril, com transmissão 
pelo Youtube, a partir das 19h.

A ação é uma iniciativa do 
Diretório de Ligas do Centro 
Acadêmico de Medicina Maria 
Angélica Castanheiro, por meio 
do curso de Medicina da Unipar, 
em parceria com a Coordenadoria 
de Pesquisa e Extensão (Copex).

Durante os três dias, membros 
das ligas acadêmicas explicarão 
como funcionam as ligas 
acadêmicas e apresentarão os 
detalhes aos participantes, os 
estudantes de Medicina (tanto 
os calouros como veteranos.) O 
objetivo é mostrar como cada 
liga funciona e atrair novos 
participantes para as mesmas.

No dia 07, acontece a cerimônia 
de abertura com a participação 

da Drª Maria Elena Martins 
Diegues, coordenadora do 
curso de Medicina. Em seguida, 
a palestra da Profª Drª Evellyn 
Cláudia Wietzikoski Lovato, com 
o tema “Ligas Acadêmicas: dos 
objetivos aos benefícios para a 
prática profissional médica. ” No 
mesmo dia, a apresentação das 
ligas de parasitologia médica, 
dermatologia, neurologia e 
neurocirurgia, psiquiatria e saúde 
metal, urgência e emergência.

No dia 08, será a vez das ligas 
de cirurgia plástica, oncologia, 
médica pediátrica, ginecologia 
e obstetrícia, anatomia 
clínica, semiologia, geriatria e 
gerontologia, medicina intensiva 
se apresentarem.

Para finalizar, no dia 09, a 
apresentação fica por conta das 
ligas de angiologia e cirurgia 
vascular, medicina esportiva, 
fisiologia e traumatologia, 
radiologia, medicina da família, 
cirurgia geral, ortopedia e 
traumatologia.

Com a presença de todas as ligas 
acadêmicas do curso, o evento será 
realizado de maneira on-line

Unipar realiza I Interligas do 
curso de Medicina

Agência do Trabalhador tem bom
volume de inserções no mercado

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama, um dos bra-
ços da Secretaria Munici-
pal de Indústria, Comércio 
e Turismo para intermediar 
a contratação de mão de 
obra e reduzir a distância 
entre os trabalhadores e 
o emprego, vem mantendo 
bons índices de colocações 
no mercado de trabalho ape-
sar dos efeitos da pandemia 
sobre a economia local.

O mês de março fechou 
com a contratação de 172 
pessoas pelo mercado de 
trabalho, encaminhados 
pela agência. “Mesmo em 
um momento crítico como 
esse, superamos o desem-
penho de fevereiro deste 
ano e de março do ano 
passado, quando começa-
mos a sentir os efeitos da 
pandemia de coronavírus 
em nossa cidade”, ava-
liou o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Edvaldo Ceranto Júnior.

O saldo de março reforça 
o último resultado do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, que 
indicou desempenho posi-
tivo em todos os setores 
econômicos da Capital da 
Amizade. Indústria, comér-
cio e prestação de serviços 
registraram saldo positivo 
de mais de 200 empregos, 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro deste ano.

O saldo geral foi de 713 
trabalhadores empregados no 
primeiro bimestre, com cres-
cimento médio de 2,35% no 
número de empregos formais 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. 

Onde está o emprego
As áreas que têm apresentado carência de profissionais na 

Agência são advocacia, auxiliar de mecânico, analista de sistema, 
analista de controle de qualidade, auxiliar de linha de produção, 
contador, eletricista, estivador, instrutor de cursos, manicure, 

mecânico, serviços gerais, operador de escavadeira, pedreiro, 
pintor, técnico em informática, representante comercial, vende-
dor externo, operador de motosserra e costureira, entre outras. 

Reginaldo Barros explica que nem é preciso agendar horário, 
basta comparecer à recepção da Agência e entregar os currícu-
los para o encaminhamento. O endereço é Avenida Rio Branco, 
4211, esquina com Rua Governador Ney Braga e o telefone para 

mais informações é 3621-1100.

O saldo geral foi de 713 trabalhadores empregados no primeiro bimestre, com crescimento 
médio de 2,35% em comparação ao ano passado

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Foram 2.584 admissões 
e 1.871 demissões, com 
uma ligeira vantagem das 
mulheres (368) sobre os 
homens (345) no saldo de 
empregos mantidos.

O gerente da Agência, 
Reginaldo Barros, informou 
também que após um levan-
tamento interno nas vagas, 
alguns cargos despontaram 

por haver poucos encami-
nhamentos devido a falta de 
profissionais cadastrados no 
sistema. “Não estamos con-
seguindo candidatos para 
encaminhar aos empregado-
res, nestas áreas. Por isso 
alertamos aos profissionais 
que buscam uma colocação 
para que nos encaminhem 
seus currículos”, informou.

IBGE suspende as provas do 
concurso para o Censo 2021

O IBGE suspendeu ontem 
(6) a realização das provas 
dos concursos para o Censo 
2021. A suspensão vale para 
181.808 vagas de recensea-
dor e 22.409 para agente cen-
sitário municipal e supervisor.

A decisão foi tomada por 
conta da aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do 
Orçamento para este ano, 
que reduziu a apenas R$ 71 
milhões o valor destinado 

para a realização da pes-
quisa. O texto do Orçamento 
ainda não foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

O valor, segundo o insti-
tuto, inviabiliza a realização 
do Censo. Com isso, o IBGE 
decidiu suspender a realiza-
ção das provas objetivas do 
concurso, para os cargos de 
agente censitário e recensea-
dor, previstas de 18 e 25 de 
abril, respectivamente. Novas 

datas poderão ser definidas 
posteriormente, a depender 
da liberação de recursos.

“O IBGE informa, ainda, 
que avaliará com o Cebraspe 
(organizador do concurso) um 
novo planejamento para apli-
cação das provas, a depen-
der de um posicionamento 
do Ministério da Economia 
acerca do orçamento do 
Censo Demográfico”, diz o 
Instituto em nota.



Aos 31 anos, 
recém-contratado pelo 
Orlando City, dos 
EUA, Alexandre Pato 
chegou ao Corinthians 
em 2013, como a 
maior contratação 
da história do clube. 
Deixou o clube há mais 
de cinco anos, mas 
sua passagem frustrada 
ainda é assunto. O 

atacante voltou a falar de seu histórico na equipe do Parque São Jorge 
e comentou sobre a possibilidade de retorno. Apesar de não descartar a 
chance, ele admite que a rejeição pesaria contra a volta.
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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 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO, 13.500KM  R$ 64.900,00

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

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 topogra� a, 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 
Topogra� a. 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 topogra� a. 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. Topogra� a 
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. 
Topogra� a 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. Uni� cação 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

TERRENOS

RESIDÊNCIAS

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 topogra� a.  Dimensões: 6,00x39,00
Excelentes condições de pagamento!

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
UMUPREV MARKETING EIRELI, 
CNPJ: 21.586.331/0001-25, 
com sede e foro na cidade de 
Umuarama – PR, na Rua Gua-
diana, 4110, Zona I, CEP 87501-
020, Cadastro municipal nº 
30941, torna público o EXTRA-
VIO de seu Alvará Municipal   
nº. 32857 / 2015, sendo assim 
o mesmo torna - se sem valor.

FPF e MP discutem a volta do Paulistão
A Federação Paulista de 

Futebol (FPF) e o Ministério 
Público de São Paulo marca-
ram uma reunião para hoje 
(quarta-feira, 7), no fim da 
tarde, quando vão discu-
tir alterações no protocolo 
médico e uma possível volta 
do Paulistão. O MP quer endu-
recer as restrições sanitárias 

do protocolo de combate à 
covid-19. Se as entidades 
chegarem a um acordo, o 
retorno do estadual poderá 
ser confirmado.

Em meio à possível volta do 
Campeonato Paulista, a FPF 
tem jogos pré-definidos para 
esta semana e tenta com o 
MP antecipar as partidas para 

antes do dia 11. Esse foi o 
prazo definido pelo governo 
estadual para suspensão dos 
eventos esportivos em meio à 
fase emergencial da pandemia 
no estado. 

No entanto, a FPF ainda 
aguarda um aval definitivo das 

autoridades para confirmar ou 
não os jogos, o que pode acon-
tecer na reunião desta quarta-
-feira. A abertura do MP para 

a conversa foi encarada pela 
FPF como um sinal positivo, 
em meio às negociações pela 
volta do Paulistão.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Pode dar bom em trabalho com público, 
alimentação, bebidas, artigos do lar ou 
femininos. No amor, não vai querer ficar 
sozinho. Se estiver na pista, esbanjará sim-
patia e deve receber muitas mensagens dos 
contatinhos. 

Tendência forte de se achar importante, mas vá 
com calma e evite dar uma de biscoiteira, leo-
diva e leodivo. Se curtir a solteirice, só deve se 
amarrar se o crush trouxer experiências novas 
e quentes. Será um bom momento para inves-
tir em seus dons artísticos.

Mantenha uma boa dispensa em casa com 
alimentos saudáveis. No amor, não vai que-
rer segurar vela, mas corre o risco de ficar na 
indecisão caso o crush queira lance sério. Se 
tiver mais de um paquera então, há risco de 
se envolver em mais de um rolo. 

A Lua entra na sua Casa da Comunicação 
e traz mais intuição e emoção. Se estiver 
encalhado, há chance de se impressionar 
com alguém próximo. Alimentação, bebidas, 
artigos domésticos e femininos podem ser 
boas fontes de renda. 

Tudo indica que deve começar o dia com von-
tade de se relacionar com as pessoas e falar, 
mas seu humor deve estar excêntrico e impre-
visível. Na saúde, a dica é sair do comodismo 
e se exercitar. No amor, talvez pinte vontade de 
se amarrar de vez. 

Procure fazer suas tarefas com calma. Tirar um 
tempo para meditar deve ajudar a acalmar as 
coisas. Na saúde, evite a automedicação. Nos 
assuntos do coração, talvez cole demais no 
love ou no crush.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos a 07 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Escorpião. 
São tímidos, pessimistas, vagarosos e indecisos. Seu número principal, do dia 
do nascimento, é o 8, número símbolo de Saturno, que tem natureza vagarosa e 
radical, exigente, demorada, persistente, detalhista, mas correta. Pode levar seus 
influenciados ao celibato.

Horóscopo nascido em 7 de abril

Na saúde, a energia da Lua Minguante te 
incentiva a abandonar vícios e hábitos ruins. 
O desejo de se divertir vai bater nas alturas. 
Quem bomba também será sua intuição, e será 
fácil descobrir o que rola no coração das pes-
soas e do love.

Quem se beneficia também com a energia 
dos astros são os negócios, que têm tudo pra 
prosperar. Só prudência com suas parcerias 
pra depois não levar um 7x1 dos boletos. Se 
o coração anda livre, deve buscar alguém com 
quem tenha afinidades. 

Na saúde, os astros alertam: risco de não 
conseguir fechar a calça jeans. Não é um 
bom dia para lidar com coisas materiais. 
Na vida a dois, tende a se dedicar mais ao 
mozão e querer renovar o relacionamento.

Tudo indica que irá fazer planos grandiosos 
e, inclusive, cometer algumas extravagâncias. 
Fazer suas tarefas com pressa não deve ser 
nada produtivo, então calma lá! No amor, vai 
contar com mais sensibilidade e emoção.

Seu lado simpático estará de plantão e tudo 
indica que deixará as pessoas confortáveis 
perto de você – o que deve ser uma mão na 
roda em seus relacionamentos pessoais e pro-
fissionais. Mande a preguiça para ponte que 
partiu e cuide-se! 

A Lua entra em Peixes e deve aumentar 
sua ligação com a família. Na saúde, cui-
dado para não perder a linha com bebi-
das ou automedicação – não brinque com 
fogo, não! Já no amor, vai querer atenção 
e lealdade. 

Mudança saudável no estilo de vida é indispensável na prevenção de doenças
No dia 07 de abril é comemorado o Dia Mun-

dial da Saúde, data criada pela OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) para conscientizar a 
população sobre a importância da preservação 
e promoção da saúde para uma melhor qua-
lidade de vida. E, ao contrário do que muitos 
pensam, o conceito de saúde não significa ape-
nas a ausência de doenças ou enfermidades. 

De acordo com a angiologista Dra. Aline 
Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, a Medicina do 
Estilo de Vida é baseada em seis pilares — 
alimentação, controle do stress, prática de 
atividade física, cessação do tabagismo, qua-
lidade de sono e relações interpessoais — e é 
destinada a todas as faixas etárias. 

E não é preciso esperar a consulta com o 
médico para começar a mudar seus hábitos. 

Então, por que não aproveitar o Dia Mun-
dial da Saúde para dar o pontapé inicial nas 
mudanças em seu estilo de vida e melhorar 
sua saúde? Para isso, confira abaixo as dicas 
das especialistas:

Pare de fumar: 80% dos cânceres de pul-
mão ocorrerem em fumantes, o tabagismo 
também está associado a uma série de outros 
problemas, incluindo o envelhecimento pre-
coce da pele e o tromboembolismo. Por isso, 
o ideal é deixar o cigarro de lado.

Gerencie o estresse: medite, limpe sua 
mente. A cada hora trabalho pare cinco minu-
tos para respirar, tomar um café, olhar pela 
janela ou simplesmente fechar os olhos. 
Uma vez por semana procure sair da 
rotina e fazer uma atividade diferente. 
Um tempo de descanso é extremamente 

importante para manejar o estresse.
Alimente-se corretamente: dietas res-

tritivas são difíceis de manter por muito 
tempo. Por isso, preocupe-se mais com o 
que você coloca no prato do que com o que 
retira dele. Adote uma alimentação de base 
vegetal, diminuindo o consumo de proteína 
animal e produtos industrializados. Vege-
tais devem compor 75% do prato. A comida 
deve ser equilibrada, gostosa e feita com 
ingredientes saudáveis.

Durma bem: a quantidade de horas de 
sono necessárias é individual. Mas, de modo 
geral, o ideal é que se tenha 7 horas diárias de 
sono. Mas fique atento a sua disposição durante 
o dia. Se mesmo após 7 horas os sintomas 
forem de cansaço e sonolência pode ser que a 
qualidade do sono esteja ruim. Além disso, evite 

equipamentos eletrônicos uma hora antes de 
dormir, pois a luz azul emitida por esses apare-
lhos interfere na qualidade do sono.

Socialize: existe uma extensa literatura 
médica comprovando que relações inter-
pessoais possuem grande influência sobre 
a saúde e a felicidade do paciente. Ou seja, 
mantenha por perto as pessoas que você 
gosta, mesmo que seja pela internet.

Pratique exercícios: é comprovado que 
exercícios físicos podem prevenir uma infi-
nidade de doenças e até reverter casos de 
diabetes tipo II, hipertensão e depressão. 
O ideal então é realizar semanalmente 150 
minutos de exercícios físicos de intensidade 
moderada. Mas qualquer atividade já pode 
trazer benefícios, como aumentar o número 
de passos por dia e subir escadas.
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cubana

Produto para 
higiene do corpo

Dignida-
de; honra

Então 
(pop.)

Tudo, na
internet
Sem, em
espanhol

Tomba; vai
ao chão
Hiato de
"boate"

Desculpar 
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Habitação
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3/rum — sin. 4/do-in. 5/rifle. 7/sagrado. 10/abominável.
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A P B
C A M A R O T E S

J A B U T I C A B A
D E S I N I B I R

B E L E M O D A
M U M P A U

V I DA P E D R A
B A N D E I R O L A

M O I D O C C I
P I S A R G O O D

L S O PR A N O
I C B A R L AC

T O ME I O D I N
A N T A R T I C A

A R E A L O R A L

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 
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a menores de 18 anos

Bom, em
inglês
Para 

(pop.)

3/lac — tab. 4/good. 5/areal. 7/soprano.
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Zélia Casoni
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Quem comete uma injus-
tiça é sempre mais infeliz 

que o injustiçado.
(Platão)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Luiza Salvador, Kelly Ama-
ral, Solange Giovaninni, Marcos Navarro e Luiz Renato Azevedo.  Da coluna: felicidades.

CAFÉ!
O Café Delas Digital é uma 
iniciativa das Mulheres Em-

presárias do Arenito Caiuá. E 
contará com encontros sema-
nais, onde as especialistas 
/ empresárias que já fazem 
parte do Sebrae Delas com-
partilharão assuntos na prá-
tica do dia a dia. Pode parti-
cipar toda e qualquer mulher 
empresária. Será gratuito. Os 
encontros acontecem às quar-

tas-feiras das 08h às 09h. 
Hoje (7) o lançamento será  
das 08h às 12h com intera-
ção pelo WhatsApp. O tema: 
“Inteiras para liderar - Lide-
rança na prática em Tempos 
de Covid” - com a consultora 

Maressa Guirado

ZOOM
GRAÇA MILANEZ, hoje é seu dia.  
Dia do Jornalista. Jornalismo 
que você faz com maestria. Um 
exemplo de texto -,  no qual me 
inspiro. Obrigada por nos nortear 
em uma leitura sempre impecável. 
Vivas para seu profissionalismo. 
Parabéns a você e  a todos os 
colegas do jornalismo. 

APLAUSOS
O Dia do Jornalista, comemo-
rado em 7 de abril, foi insti-
tuído em 1931, como home-
nagem ao médico e jornalista 

Giovanni Battista Líbero 
Badaró, morto por inimigos 

políticos em 1830.

* * *

Como homenagem transcrevo 
aqui as palavras da amiga 

Rejane Martins da Revista Al-
deia / Cascavel, com as quais 
me identifiquei.  Ela disse: 
“Se mil vezes eu nascesse, 
mil vezes seria jornalista. 
Nunca fui a jornalista do 
furo, da investigação e da 
polêmica, mas sempre bus-
quei compreender a exten-

são de uma palavra antes de 
escrevê-la! Como diz Antô-
nio Olimpo, você pode fazer 
jornalismo sem o barulho 

panfletário e, mesmo assim, 
tocar muito mais as pesso-
as, levando-as à reflexão e 

ajudando a melhorar a socie-
dade. Sempre fui jornalista 

da poesia, por isso mesmo me 
aproximei mais da palavra! 
Sempre fui uma jornalista 

que se espanta a cada ama-
nhecer e igualmente descobre 
a beleza em cada madrugada! 

Jornalismo é isso: é cons-
trução diária! Nunca estarei 
pronta! É um eterno apren-
dizado! Um eterno espanto! 
Um viva aos jornalistas que 

se compreendem dentro desta 
profissão! Feliz dia! “

PORTRAIT
KÁSSIA BARBOSA DE OLIVEIRA, Tecnóloga 

em Estética e Cosmética, ilumina a coluna de 
hoje na lente de Thiago Casoni.

ARQUIVO PESSOAL / IGOR CORREA

 THIAGO CASONI
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