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Governo e municípios ajustam
estratégia para acelerar vacinação

CORUJÃO SE SOMA À VACINAÇÃO DE DOMINGO A DOMINGO

O governo do Paraná reuniu prefeitos, secretários municipais de Saúde, diretores de Regionais de Saúde e da Casa Civil para 
intensificar a vacinação contra a covid-19. O Estado aguarda para os próximos dias nova remessa de vacinas do Ministério da 
Saúde. Na semana passada, o Paraná recebeu 525.457 doses de imunizante, sendo a maior parte destinada para a segunda 
dose, completando o esquema vacinal daqueles que já receberam a primeira. l 5

Destaque
Umuarama foi a quinta cidade que mais se destacou na 
contratação de mão de obra no primeiro trimestre de 
2021. A Agência do Trabalhador finalizou o período de 

janeiro a março com 473 profissionais colocados no 
mercado de trabalho. Outro destaque foi a colocação 

de aprendizes: 1º lugar no Paraná, com 118 jovens 
contratados. A cidade ficou atrás de Cascavel (com 
975), Francisco Beltrão (522), Assis Chateaubriand 

(501) e São José dos Pinhais (482). l 6
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Mortes

Saúde registra
mais 3 óbitos e
36 novos casos 

l 9

CCJ aprova projeto
que institui a

Semana da Mulher
do Campo

l 2

Umuarama
registra aumento

de 10% na
arrecadação de ISS

l 4

Regionais de
Saúde orientadas
para vacinação
contra a gripe

l 5

Ao divulgar balanço 
das ações ao longo 
de março, a GM 
apontou o atendimento 
a 312 ocorrências, 
632 denúncias e 
fiscalizações de 
descumprimento aos 
decretos estaduais 
e municipais, além 
de prisões em 
flagrante por furto 
e recuperação de 
objetos.
l 7
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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 2,17 7,99 30,63

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,2571 1,2894 1,3110
IGP-DI (FGV) 1,2655 1,2995 1,3063
* 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

7/3 a 7/4 0,5000 0,1159 0,0000
8/3 a 8/4 0,5000 0,1159 0,0000
9/3 a 9/4 0,5000 0,1159 0,0000
10/3 a 10/4 0,5000 0,1159 0,0000
11/3 a 11/4 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,08% 24,00 
Vale ON +2,46% 104,56 
ItauUnibanco PN -0,88% 26,89 
Bradesco PN -1,09% 25,32 
IRB Brasil ON +2,30% 6,22 
Braskem PNA +5,95% 44,67

IBOVESPA: +0,11% 117.623 pontos

Iene 109,68
Libra est. 0,73
Euro 0,84
Peso arg. 92,34

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,6420 5,6430 +0,2%

PTAX  (BC) -0,7% 5,5858 5,5864 -1,9%

PARALELO +0,3% 5,3700 5,8600 -0,3%

TURISMO +0,3% 5,3700 5,8400 -0,3%

EURO -0,4% 6,6404 6,6422 -0,7%

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 07/04

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 7,69
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.126,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/04 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 1.408,75 -10,00 -1,5%
FARELO mai/21 409,10 2,70 -2,2%
MILHO mai/21 560,50 6,25 2,7%
TRIGO mai/21 616,25 0,75 -5,6%

SOJA 159,27 -0,5% 1,2% 158,00
MILHO 86,10 0,5% 13,8% 87,00
TRIGO 86,26 0,4% 11,3% 87,00
BOI GORDO 296,43 0,1% 4,5% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/04 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 07/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,50 -2,1% -3,8%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,7% -1,1%
MILHO Cascavel 93,00 7,5% 14,8%

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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Palavras cruzadas

Sua mente deve ficar ligada nos assuntos pro-
fissionais, Gêmeos, meu cristalzinho. A Lua 
Minguante avisa que é a melhor fase para rea-
lizar procedimentos cirúrgicos. No amor não 
deve faltar opção.

A vontade de não ter patrão deve gritar e 
seu signo pode tomar atitudes inespera-
das. Mas contará com intuição e criativi-
dade. Esbanjando sensualidade, só ficará 
sozinho se quiser. 

Pode visar parcerias profissionais com 
pessoas modernas e se dar bem. Seu 
comportamento deve render bons resul-
tados também nos estudos, seja em um 
curso a distância ou presencial. Bom dia 
para terminar pendências.

A quinta-feira promete te tirar da sua zona 
de conforto. As vibrações da Lua Minguante 
revelam que é bom momento para fazer um 
balanço financeiro. No amor, pode conseguir 
expressar seus sentimentos. 

Sua tão sonhada liberdade e independência 
devem chegar. É para glorificar de pé! Só pre-
cisa ter cuidado pra não sair torrando tudo, 
pois os boletos não perdoam. Nos assuntos 
do coração, pode bater vontade de se amarrar 
e sossegar.

Bom momento pra resolver todas as suas 
pendências, pagar o que precisa e, se estiver 
pensando em curtir a solteirice, terminar o seu 
relacionamento. Agora, se quer continuar firme 
e forte com o mozão, seu signo tende a ficar 
mais protetor e carinhoso.

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 8 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. Seu 
número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 9, número sím-
bolo de Marte, que lhes dá espírito combativo e realizador, ambicioso e aventureiro, 
corajoso e atirado. O 9 confirma suas ligações fáceis com estrangeiros e a possibilidade 
de se casarem com um deles.

Horóscopo nascido em 8 de abril

Com essa vibração boa, seu signo deve con-
tar com intuição afiada e imaginação criativa 
nos relacionamentos e parcerias profissionais. 
Aproveite que a sorte estará do seu lado e faça 
uma fezinha, participe de um sorteio ou com-
pre uma rifa. 

Nos estudos, tende a evoluir e aprender muita 
coisa. Também pode rolar mudança de obje-
tivos, rever planos e ter ideias criativas para 
o futuro. Bom dia para arrumar a casa, jogar 
papéis e coisas fora.

Se já tem um love de longa data, as vibrações 
poderosas da Lua revelam que vocês devem 
renovar o relacionamento. Mas se as coisas 
vão de mal a pior, a fase Minguante avisa que 
a hora é agora. 

Sua criatividade estará a todo vapor e pode ter 
ideias diferentes para conseguir mais dinheiro. 
No amor, tende a aceitar as coisas como elas 
são e o amor do jeito que ele é. 

Tem tudo para ter boas ideias de negócios e 
se dar com público feminino. Corpo e mente 
estão numa boa. A energia da Lua Minguante 
convida a cortar despesas e quitar pagamen-
tos. No amor, tende a ficar mais prestativo. 

Deve modernizar as coisas no serviço e pro-
curar formas diferentes de fazer seus deveres. 
Se estiver na pista, só vai se interessar para 
valer se o crush mostrar que é do tipo parceiro 
para toda hora.

Loterias
concurso: 2359Megasena
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 02 03 07 01 09 07

Super Sete concurso: 076C 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

69.860
48.245
36.062
69.447
30.083

15 25 33 38 48 63 74
YPIRANGA/AP

17 32 41 58 69

MAIO

02 08 13 14 17 21 24

concurso: 5534

31 32 39 42 43 51

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Quinta 8/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 27
min 20

max 30
min 18

Cascavel
max 29
min 17

Foz do Iguaçu
max 33
min 19

max 29
min 16

Curitiba
max 24
min 14

FASES 
DA LUA

Sol
Sexta 9/4/2021

Nublado
Sábado 10/4/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BUCS
RARAMENTE

CAMARADEAR
SESCOGR
IMPARARA
LÃARDER

PELOSEAS
UPANATUP

AVDRAMA
REISMAGOS

FAVORITOS
GALTOUCA
UECIROR
AUTODROMO

DITADOROS

O Serviço
Social do
Comércio

Oscar
Godoy, 

comenta-
rista (TV)

Texto
breve so-
bre uma
história

Cobrem 
o corpo
do gato

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

Consumir-
se em

chamas 

Canário e
periquito

Mau (?),
sinal de

algo ruim

Unidade
de Pronto 

Atendimen-
to (sigla)

Em 
trajes de
(?): nua

Gaspar,
Baltazar e
Melchior
(Bíblia)

Local da
corrida de
Fórmula 1

Uma
Thurman,
atriz do
Cinema

O gover-
nante

opressor
e cruel

"(?) Vin-
gadores",

filme

Borracha
interna
do pneu

Boro
(símbolo)

Quase
nunca

O número
como o 7
50, em

romanos

Gelo, em
inglês
Sílaba 

de "furor"

Preferido;
predileto
(?) Costa,
cantora

História
trágica

Suzy Rêgo,
atriz

(?) King 
Cole, cantor
A cor da
ametista

Finaliza
a oração Arranhão

Dois países
sul-americanos

Acessório 
para nadar

Código
(abrev.)

A letra
sinuosa
De que

maneira?

Exame 
de urina
Aprovado 

para o cargo

Cultiva 
(a terra) 

Fotografia
(bras.)

A primei-
ra hora

Baú com
tampa

Antes do
tempo

Recusada;
rejeitada

Cortar a
madeira 

Taís Araú-
jo, atriz

3/eas — ice — nat. 6/raspão — resumo.
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G A R H
R E A J U S T A R

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

S A G R A D O T D
L G A N S I A R
E F I C I E N T E

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

M E I A R I F L E
T A R D E A E
I A O C Õ A

A B O M I N A V E L
A T E N C I O S O

Aumentar
preços,

segundo a
inflação 

Dois
clássicos
do futebol

sulista 

Savanas
(Ecol.)

Última
casa do
jogo da 

amarelinha

Número
de pernas
do Saci

Terra
do axé
(sigla)

Relativo
às coisas
divinas

Matéria-
prima da
cerâmica

Que
dá bom

resultado;
eficaz

Letra no
rótulo do
remédio
genérico

Ana (?)
Padrão,
apresen-
tadora

Placa de
cruza-
mentos 

Sorteio por
bilhetes 

numerados

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

"Bom Dia 
& (?)",

programa
do SBT

A entrada
paga por 

estudantes

Selo de
qualidade 

total 

Período
entre a

manhã e 
a noite

Albert
Einstein,

físico

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Olívia
Torres,
atriz

Avô, na
fala

infantil

Cortês;
solícito

Auxílio;
socorro
A minha
pessoa

Arma de
caçadas

Massagem
oriental

A vogal 
do pingo

Detestável;
odioso

Que não é
macio

Fio de metal
de cercas 

Bebida popular
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 

Vogais de
"colher"

Habitação

Desejar
arden-

temente

3/rum — sin. 4/do-in. 5/rifle. 7/sagrado. 10/abominável.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

32 22
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24 14 27 14

SextaSexta

Muitas nuvensSol Sol

h
h

h
h

h
h

19
h

31h

Crescente
20/4 - 04h00

Minguante
4/04 - 07h04

Nova
11/04- 23h32

Cheia
27/4 -00h33

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

CCJ da Alep aprova PL que institui
a ‘Semana da Mulher do Campo’

A Comissão de Constituição de 
Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) aprovou na 
última terça-feira (6), um Projeto 
de Lei de autoria do deputado es-
tadual Delegado Fernando Martins 
(PSL), que institui a ‘Semana Esta-
dual da Mulher do Campo’.

O PL, 150/2020, tem o ob-
jetivo de proporcionar maior vi-
sibilidade às trabalhadoras da 
área rural e incentivar o desen-
volvimento de políticas públicas 
específicas no Paraná.

Segundo o parlamentar, o 
Projeto visa debater o tema em 
palestras, capacitar e informar 
as trabalhadoras rurais que de-
senvolvem um trabalho extrema-
mente importante no Estado.

Na justificativa, o deputado 
afirma que a intenção da lei 
é buscar o “empoderamento 
feminino no meio rural, predo-
minantemente masculino, bem 
como conceder participação so-
cial no meio rural, incentivando 
a criação de associações e co-

A intenção da lei é conceder participação social no meio rural, incentivando a criação de 
associações e cooperativas voltadas ao trabalho da mulher no campo

ILUSTRATIVA/DIVILGAÇÃO

SEJUF capacita famílias no
Programa Caixa D’água Boa

O Escritório Regional da Se-
cretaria Estadual da Justiça, Fa-
mília e Trabalho (SEJUF), realiza 
nesta semana, a capacitação 
das famílias contempladas com 
o Programa Caixa D’água Boa na 
região de Umuarama.

Neste primeiro momento 110 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social foram contempla-
das pelo projeto nas cidades de 
Alto Paraíso, Francisco Alves, Ma-
ria Helena e Xambrê.

operativas voltadas ao trabalho 
da mulher no campo”.

Ainda segundo o parlamen-
tar “a igualdade de gênero não 
deve ser buscada tão somente 
na metrópole, mas também na 
esfera rural, a qual tem uma 
grande participação feminina”, 
pontua ao defender o Projeto.

O texto segue tramitando na 
Assembleia e deverá ser pauta-

do para ser discutido e votado 
assim que forem cumpridas to-
das as etapas de tramitação.

O Estado do Paraná é forma-
do por 399 municípios e grande 
parte destas cidades possuem 
extensas áreas rurais. A maio-
ria delas ocupadas pela agricul-
tura familiar, o que concentra 
um número considerável de tra-
balhadores rurais.

Viabilizado através de uma 
parceria com a Companhia de 
Saneamento do Paraná Sanepar 
(Sanepar), o programa oferece 
caixas d’água e um valor de R$ 1 
mil por família para a instalação 
dos equipamentos.

Segundo o chefe do Escri-
tório, Francisco José Bochi, 
as caixas já oram entregues 
as prefeituras e o treinamen-
to das famílias está sendo re-
alizado de forma escalonada 

para evitar aglomerações. “As 
famílias de cada uma das ci-
dades contempladas são divi-
didas em pequenos grupos e 
par ticipam da capacitação ao 
longo do dia”, afirma.

Na terça (6), 30 famílias de 
Maria Helena participaram da 
capacitação, que segue até hoje 
(8). Ontem (7) o treinamento foi 
em Francisco Alves e hoje (8) em 
Xambrê. Em Alto Paraíso a capa-
citação foi na segunda (5).
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CONSEGs assumem
protagonismo na
segurança pública

Exposições
A audiência contará com as seguintes exposições: “Videomonito-

ramento para a segurança comunitária”, por Margareth de Andrade 
Nascimento, do Jardim das Américas (Curitiba); “As relações institu-

cionais entre os CONSEG e os órgãos públicos”, por Valéria Prochman, 
do Centro Cívico (Curitiba); “As ações sociais realizadas com o apoio 
comunitário”, por Naziel de Oliveira, de Quatro Barras; “Captação de 
recursos para investimentos na segurança pública”, por João Bruno 

Dacome, Fernando Sirena Vandersen e Alessandro Tassi Mansano, de 
Mandaguaçu; e “O uso das redes sociais como forma de combate à 

criminalidade”, por Rodrigo Vidal, da Vila Hauer (Curitiba).

Cada vez mais, o movimen-
to comunitário vem ampliando 
as ações em parceria com o 
setor público para melhorar a 
segurança pública em bairros 
das grandes cidades e em 
municípios do interior do Pa-
raná. O principal instrumento 
para isso acontecer tem sido 
a organização dos Conse-
lhos Estaduais de Segurança 
(CONSEG), que reúnem a co-
munidade, as polícias e os 
empresários para debater e 
apontar soluções para proble-
mas localizados.

Para chamar a atenção 
para essas experiências ino-
vadoras de apoio aos órgãos 
públicos de segurança, a As-
sembleia Legislativa do Para-
ná realiza hoje (8), às 18h30, 
uma audiência pública virtual 
com o tema “CONSEG – Um 
bom exemplo para o bem co-
mum”, com transmissão pela 
TV Assembleia, site e redes 

Manifestação pede a saída do
secretário da Educação do PR

Na manhã de ontem (7), 
em frente ao Palácio Iguaçu, 
sede do governo paranaen-
se, a APP-Sindicato, o Sindi-
Saúde, a União Paranaense 
de Estudantes Secundaris-
tas (Upes) e a União Brasilei-
ra de Estudantes Secunda-
ristas (Ubes) realizaram um 
ato para denunciar a gestão 
estadual e federal durante a 
pandemia. A APP-Sindicato 

pediu a demissão do Secre-
tário da Educação do Paraná, 
o empresário Renato Feder.

As principais pautas da ação 
foram a exigência da vacina 
para toda a população, a manu-
tenção de um Lockdown efetivo 
para conter a contaminação por 
covid-19 e o respeito à educa-
ção pública. “Esse é um dia 
de mobilização, principalmente 
por ser o dia mundial da saú-

de. Na educação do Paraná, 
esse é um dia de mobilização 
pela retirada urgente de Rena-
to Feder, que é um empresário 
que não entende de serviço 
público. Feder não respeita 
os trabalhadores da educa-
ção, não respeita estudantes 
e vem destruindo a educação 
pública do Paraná”, destaca o 
presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Leão.

IRPF para 31/07
O Senado aprovou projeto que prorroga até 31 de 
julho deste ano o prazo para entrega da declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, referente ao 
ano-calendário de 2020. Atualmente, o prazo se encerra 
no próximo dia 30 de abril. O texto, de autoria do 
deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), fio aprovado 
na Câmara na semana passada. Relator da proposta 
no Senado, Plínio Valério (PSDB-AM) propôs acréscimo 
ao texto dos deputados. A mudança sugerida foi 
aprovada. Com isso, o projeto volta para nova análise 
da Câmara. Para a prorrogação valer, a proposta precisa 
ser novamente aprovada pela Câmara e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Dou-lhe uma
Em leilão concluído 
ontem (7) de manhã 
na Bolsa de Valores de 
São Paulo, o grupo CCR, 
que já atua em rodovias 
do país e administra 
o aeroporto de Belo 
Horizonte, arrematou os 
terminais aeroportuários 
de Curitiba (Bacacheri), 
São José dos Pinhais 
(Afonso Pena), Londrina e 
Foz do Iguaçu, e de outras 
cidades da região Sul do 
País – Navegantes (SC), 
Joinville (SC), Pelotas (RS), 
Uruguaiana (RS) e Bagé 
(RS). Para esse bloco, a CCR 
ofereceu ágio de 1.534,36% 
sobre o preço mínimo do 
edital, de R$ 130 milhões. 
O valor foi, portanto, de 
R$ 2,128 bilhões.

Voto contra

O ministro do STF Gilmar Mendes votou ontem (7) contra a 
liberação de celebrações religiosas presenciais, como cultos 

e missas, em razão da pandemia de covid-19. Relator do 
processo, foi o primeiro a votar. Após o voto dele, já no fim 
da tarde, o julgamento foi interrompido e será retomado 

hoje (8). No último sábado (3), ao julgar pedido da Associação 
Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure), o ministro Kássio 
Nunes Marques aceitou o argumento da liberdade religiosa e 

proibiu que celebrações em templos e igrejas sejam vetadas por 
Estados, municípios e Distrito Federal em razão da pandemia. 
Na segunda (5), tomou decisão divergente e rejeitou ação do 
PSD que pedia a derrubada do decreto estadual que proibiu 

cultos e missas em São Paulo devido à pandemia – e enviou o 
caso ao plenário do STF.

SEGUNDO Recalcatti, a ideia é fazer uma live para mostrar o trabalho de algumas pessoas que organizam os CONSEGs e realizam inte-
ressantes ações

DÁLIE FELBERG/ALEP

sociais. A sessão especial 
acontece em comemoração 
ao Dia Estadual dos CONSEG, 
comemorado em 2 de abril.

“A ideia é fazer uma live 
para mostrar o trabalho de al-
gumas pessoas que organizam 
os CONSEG e realizam ações 
bem legais”, explicou o deputa-
do Delegado Recalcatti (PSD), 
proponente da audiência públi-
ca. “Tem o exemplo do video-
monitoramento com câmeras 
do comércio e dos moradores 
do bairro para reforçar a vigi-
lância, auxiliando em investiga-

ções policiais e em flagrantes 
de crimes”, disse.

“Existem ainda bons exem-
plos de uso responsável das 
redes sociais para o disparo 
de alertas sobre ocorrências 
e riscos iminentes em deter-
minados bairros das grandes 
cidades”, destacou. Segundo 
o deputado, tem sido comum 
também a captação de recur-
sos para investimentos em 
viaturas e reformas de prédios 
da segurança pública. “Estes 
são apenas alguns exemplos 
que vamos apresentar”.

Dou-lhe duas
O grupo CCR, através 
da subsidiária Cia 
de Participações em 
Concessões (CPC), 
arrematou os aeroportos 
de São Luís, Teresina, 
Palmas e Goiânia, além de 
Petrolina (PE) e Imperatriz 
(MA). Na rodada, a empresa 
propôs R$ 754 milhões, 
representando um ágio 
de 9.156%. No mesmo 
leilão, o grupo francês Vinci 
Airports, oferecendo ágio 
de 777,47%, levou com o 
valor de R$ 420 milhões os 
aeroportos das capitais Boa 
Vista, Manaus, Rio Branco e 
Porto Velho e terminais de 
outras cidades do Norte. O 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes, 
comemorou os resultados.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama registra
crescimento na
arrecadação de ISS

Enquanto muitas cidades 
brasileiras apuram os prejuí-
zos na arrecadação de impos-
tos em 2020 em decorrência 
da pandemia do novo corona-
vírus, Umuarama apresenta 
número positivo nas receitas 
do ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza), principal imposto so-
bre o setor de Serviços, um 
dos mais afetados pela para-
lização das atividades.

Segundo dados da Gis-
sOnline, plataforma de ar-
recadação do município, 
desenvolvida pela Eicon, a 
arrecadação geral do ISSQN 
teve aumento de 10% em 
2020, em relação a 2019. 
Outros dados positivos são 
o crescimento de 5% no nú-
mero de empresas abertas 
no ano, com 8.581 novos 
negócios, e a queda de 49% 
nos encerramentos de inscri-
ções, contrariando as expec-
tativas negativas.

Entre janeiro e dezembro 
do ano passado, o setor de 
Serviços, que incluem seg-
mentos como construção 
civil, turismo, academias e 
serviços financeiros, como 
bancos, entre outros, arreca-

PL autoriza a compra de oxigênio
medicinal de fábrica em Araucária

Um Projeto de Lei (PL) au-
toriza a compra sem licitação 
pela União de oxigênio medi-
cinal produzido pela Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogenados 
da Petrobras (Fafen), localiza-
da em Araucária, na RMC. O 
texto, que tramita na Câmara 
dos Deputados, também ga-
rante à União o direito de com-
pra de todo o estoque da fábri-
ca enquanto durar o estado de 
calamidade decorrente da pan-
demia de covid-19 no País.

MATÉRIA PRIMA
A separação de ar é uma 

das etapas do processo de 
produção da amônia, matéria 
prima utilizada na fabricação 
da ureia, que era o principal 
insumo produzido pela fábrica. 
A planta que faz a separação 
pode ser operada independen-

temente da produção da amô-
nia e, com uma alteração sim-
ples, pode ser convertida para 
produzir 30 mil metros cúbicos 
de oxigênio hospitalar por hora.

Segundo a proposta, quan-
do a aquisição envolver mais 
de um órgão, entidade ou ente 
federado, poderá ser utilizado o 
sistema de registro de preços.

dou quase R$ 26,5 milhões 
em ISSQN, cerca de R$ 2 mi-
lhão a mais do que foi apu-
rado em 2019. “O aumento 
da arrecadação de ISSQN, 
quando todos esperavam 
queda, é uma ótima notícia. 
As ações positivas da pre-
feitura, como a recuperação 
de créditos, a fiscalização e 
o gerenciamento tributário, 
transformaram o que seria 
um ano ruim, em um cená-
rio positivo”, diz Luiz Alberto 
Rodrigues, CEO da Eicon. “O 

aumento de abertura de em-
presas no período também 
corrobora para esse cenário 
e sinaliza, ainda, a confiança 
do empreendedor na econo-
mia da cidade”, completa.

Em 2020, 8.581 empre-
sas foram abertas e 1.870 
fechadas, com destaque 
para o mês de outubro, com 
922 novas inscrições mu-
nicipais. Em 2019, foram 
abertas 8.137 empresas e 
3.700 encerradas. (colabo-
ração – OBemdito)

O texto garante à União o direito de compra de todo o estoque da fábrica enquanto durar o 
estado de calamidade decorrente da pandemia de covid-19 no País

DIVULGAÇÃO

DADOS da ferramenta mostram aumento de 5% no número de empresas abertas e redução 
de 49% nos encerramentos no ano na cidade

ALEX MIRANDA

Cotado
O atual diretor-geral do Detran 
do Paraná e ex-secretário 
de Segurança no Governo, 
Wagner Mesquita, é um dos 
nomes cotados em Brasília 
para assumir a direção-geral 
da Polícia Federal. Wagner 
Mesquita trabalhou com o 
atual ministro, Anderson 
Torres, na Polícia Federal e tem 
sido um nome de confiança do 
novo ministro.

Ferry boat
Começou a nova concessão da 
travessia da baía de Guaratuba, 
serviço conhecido como ferry 
boat. A nova tarifa básica, para 
automóvel, caminhonete e 
furgão, que é de R$ 7,40, será 
de R$ 8,90, um aumento de 
20%. A nova concessionária 
pelos próximos dez anos, a 
empresa Três Mosqueteiros, 
Comércio e Navegação, de Foz 
do Iguaçu, deve iniciar uma 
série de melhorias, entre elas, 
revitalização do pavimento, 
drenagem, iluminação 
e sinalização da área de 
concessão, já a partir deste 
primeiro ano de contrato.

Sem casos
O município de Janiópolis 
zerou os casos ativos de 
covid-19 na cidade. Isso quer 
dizer que todos os pacientes 
que testaram positivos para 
a doença estão recuperados. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, não 
há pacientes internados e o 
último caso ativo foi registrado 
no dia 4 de abril. “Estamos 
felizes, pois já são dois dias 
sem casos na cidade”, diz a 
secretária municipal de Saúde, 
Mônica Souza.

Cota de vacinas
O deputado 
Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) 
disse que espera 
a reavaliação do 
Ministério Saúde 
na distribuição 
das cotas de 
vacinas contra 
o coronavírus 
entre os estados. 
A defasagem foi 
admitida pelo ministro Marcelo Queiroga durante reunião, 
em Brasília, com o governador Ratinho Junior. Romanelli tem 
alertado, desde as primeiras remessas, que o Paraná vem sendo 
prejudicado na divisão das vacinas, recebendo uma quantidade 
menor de doses em relação a outros estados que possuem 
populações semelhantes ou até menores.

Doação de sangue
Para ajudar o Hemocentro 
Regional, alunos dos cursos 
de Medicina da UEM 
(Universidade Estadual de 
Maringá), da Uningá e da 
Unicesumar disputam para 
saber qual é o curso que mais 
doa sangue ao banco. “Não vai 
ter prêmio, o objetivo é ajudar 
as pessoas que precisam. Doar 
sangue é ajudar muitas vidas”, 
afirmou a aluna Giovana 
Yamashita. A competição 
envolve 1.500 participantes.

Censo 2021
O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
suspendeu a realização das 
provas dos concursos para 
o Censo 2021. 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 realização 
da pesquisa. O texto do 
Orçamento ainda não foi 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O valor, 
segundo o instituto, inviabiliza 
a realização do Censo. As 
provas estavam previstas para 
os dias 18 e 25 deste mês.

Imposto de renda
O Senado aprovou projeto 
de lei que prorroga até o 
dia 31 de julho o prazo para 
a entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2021 - 
relativo ao ano anterior - por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.  No entanto, está 
mantido o cronograma para 
a restituição do Imposto de 
Renda, com o primeiro lote 
previsto para 31 de maio.

ALEP
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colunaGoverno e municípios
ajustam estratégia
para acelerar vacinação

O Governo do Paraná reu-
niu ontem (quarta-feira, 7), 
por videoconferência, prefei-
tos, secretários municipais de 
saúde, diretores de Regionais 
de Saúde e da Casa Civil para 
intensificar a vacinação contra 
a covid-19. O Estado aguarda 
para os próximos dias uma 
nova remessa de vacinas do 
Ministério da Saúde.

Na semana passada, o Pa-
raná recebeu 525.457 doses 
de imunizante, sendo a maior 
parte destinada para a segun-
da dose, completando o esque-
ma vacinal daqueles que já re-
ceberam a primeira, e mais um 
quantitativo destinado ao início 
da vacinação de idosos de 65 
a 69 anos e trabalhadores das 
forças de segurança.

“Estamos confiantes que 
a partir da segunda quinzena 
de abril vamos dar um fluxo 
ainda maior na vacinação, 
com a ampliação do horário 
nos locais e a aplicação de 
vacinas de domingo a domin-
go”, disse o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva.

Ele orientou os municípios a 
não guardarem doses. “Todas 
as vacinas de primeira dose 
devem ser utilizadas, conforme 
orientado pelo Ministério da 
Saúde, não há necessidade de 
reservar para a segunda dose 
porque o Governo Federal afir-
mou que haverá remessas ex-
clusivas para isso”, reforçou.

CRONOGRAMA
Silva adiantou que o Gover-

no do Estado vai enviar aos 
municípios o cronograma de 
distribuição dessa nova re-

Mais doses
Durante a reunião, Beto Preto informou que o ministro da Saú-

de, Marcelo Queiroga, sinalizou nesta terça-feira (7) o envio de mais 
vacinas para o Paraná ainda nesta semana, além de distribuição de 

mais de 30 milhões de doses para o Brasil nos próximos dias.
“Em conversa com o ministro, acompanhando o governador 

Ratinho Junior, tivemos esse retorno de que nos próximos dias o 
Paraná deve receber uma nova remessa de vacinas. Nosso objetivo 
é que as vacinas cheguem nos braços das pessoas o quanto antes. 
A vacinação é o que irá nos salvar desta pandemia, por isso nos-

sas ações de intensificação da vacinação irão continuar em todo o 
Estado”, afirmou.

Prazos
As vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde têm prazos 

diferentes para a segunda dose. Para a AstraZeneca/Oxford a reco-
mendação é de reaplicação em três meses. Já no caso da Corona-

vac, o prazo é de 25 dias. Toda a cadeia de distribuição da Secretaria 
de Estado da Saúde foi adequada para que os municípios possam 

cumprir os prazos do esquema vacinal.

Regionais de Saúde orientadas
para vacinação contra a gripe

A Secretaria de Estado 
da Saúde realizou ontem (7) 
reunião online com equipes 
profissionais das 22 Regio-
nais de Saúde para o ali-
nhamento de ações para a 
23ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influen-
za, que acontecerá de 12 de 
abril a 19 de julho.

“Como este ano vivemos 
uma situação diferenciada, 
com a pandemia e a cam-

panha de vacinação contra 
a covid-19 em andamento, 
as estratégias para imunizar 
também contra a gripe exigi-
rão um esforço ainda maior 
das equipes que atuam nas 
salas de vacinas”, afirmou o 
secretário da Saúde do Para-
ná, Beto Preto.

Na reunião, a secretaria 
repassou as orientações do 
Ministério da Saúde para que 
as Regionais repliquem agora 

estas informações aos muni-
cípios, que têm a responsabi-
lidade de organizar a campa-
nha em suas áreas.

O Paraná deverá imuni-
zar 4,4 milhões de pessoas 
e para iniciar a primeira fase 
recebeu 372 mil doses envia-
das pelo ministério. A meta é 
vacinar pelo menos 90% da 
população-alvo. Na campanha 
anterior a cobertura vacinal no 
Paraná foi de 92,01%.

messa de primeiras doses, 
que chegarão nos próximos 
dias, quando também estará 
em funcionamento, em al-
guns municípios, a vacinação 
até a meia-noite. Chamada de 
Corujão da Vacinação, a es-
tratégia se soma à campanha 
de domingo a domingo, com 

aplicação de vacinas todos os 
dias da semana.

“Queremos acelerar a apli-
cação das doses disponíveis. 
Nossa mensagem à popula-
ção é uma só: vamos vacinar 
à noite e de domingo a domin-
go. O Paraná não tem tempo 
a perder” acrescentou Silva.

O Estado aguarda para os próximos dias uma nova remessa de vacinas do Ministério da 
Saúde

GUILHERME FLORES/CASA CIVIL

$hopping
Um balanço da Abrasce, dos 
shoppings do Brasil, de ontem: 
há, hoje, 337 unidades fechadas 
no País, e 264 shoppings 
abertos, com restrições. 

Pós-surto
Depois da visita de prefeitos 
e vereadores que lotoram 
o Congresso Nacional em 
fevereiro e março, muitos deles 
assintomáticos e disseminando 
a contamianação na capital, a 
Câmara e o Senado fecharam as 
portas em abril. Até parlamentares 
só entram em gabinetes com 
autorização prévia.  

Hierarquia
Tem acontecido nos batalhões 
de Sergipe: os oficiais são 
vacinados com a vacina da 
AstraZeneca, de Oxford, e os 
cabos e praças com a chinesa 
Coronavac. Os enfermeiros 
cobram a patente de cada um.

Cofre aberto
O Ministério da Economia alerta 
a prefeitos que o eventual 
cadastro dos municípios no 
Serviço de Informações sobre 
Requisitos Fiscais (Cauc) não 
é um bloqueio imediato nem 
critério único para paralisar 
repasses federais. O deputado 
Vinícius Farah (MDB-RJ) pediu 
uma trégua para evitar bloqueios 
no fundo de participação.

Tá explicado
“Trata-se de serviço 
informatizado que tem por 
objetivo simplificar a verificação 
do atendimento dos requisitos 
fiscais para a transferência de 
recursos da União”. Segundo 
a nota, o Cauc “não é um 
cadastro de inadimplentes e sua 
consulta não é obrigatória”.

Lista vermelha
Em consulta à página da secretária 
do Tesouro Nacional no último 
dia de março, a Confederação 
Nacional dos Municípios constatou 
que “apenas 1.607 municípios 
estavam regulares no Cauc, o 

Frevo eleitoral 
Duas preocupações rondam a vida dos líderes do PSB, em especial o 
governador Paulo Câmara (PE) e o prefeito do Recife, João Campos, 

estado onde o partido concentra seu comando nacional. Câmara 
precisa vencer a epidemia, se quiser chances para o Senado. E 

Campos, que saltou de deputado federal para alcaide, já sonha com 
o Governo, e tem pouco tempo para mostrar serviço para não perder 

o timing com o avanço do MDB, ainda forte no Estado. Nas duas 
alternativas, o PSB só poderá dar pitacos este ano, porque, em 2022, a 
maior parte do ano as gestões ficarão com o PCdoB, de Luciana Santos 

(vice de Câmara), e o PDT, de Isabella de Roldão (vice de Campos). 

que representa 28,86%” das 
cidades do País.

Fora do trilho
O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, tem desafio 
enorme com as obras da ferrovia 
Ferrogrão após medida cautelar 
do STF ter suspendido o projeto 
diante da alteração dos limites 
do Parque Nacional do Jamanxim 
(PA). Foi feita por Medida 
Provisória no Governo Dilma 
Rousseff - canetada de efeito 
imediato - e não por projeto de 
lei - com efeito após meses, se 
aprovado no Congresso. 

Contorno arriscado
Agora, o ministro diz que pode 
construir a Ferrogrão (900 km 
do Centro-Oeste até o Pará) 
com “pequena” interceptação 
do Parque. Há estudo até para 
que os trilhos fiquem fora do 
Jamanxim, na faixa da BR-
163. Mas o Caderno de Meio 
Ambiente do projeto feito pela 
ANTT, de abril de 2020, alerta 
que afastar a ferrovia do Parque, 
ou contornar a área ambiental, 
inviabiliza o projeto da Ferrogrão.

No papel
Em nota à Coluna, o Ministério 
afirma que “entende, respeita e 
corrobora com o compromisso 
do STF com o meio ambiente”, 
e que a “pasta segue confiante 
de sua argumentação em favor 
da medida editada em Governo 
anterior e referendada pelo 
Congresso”. Garante que “todos 
os pontos serão apresentados em 
favor da viabilidade ambiental, 
econômica e jurídica da ferrovia”.
 

Cadeado no crédito
As linhas de crédito não 
chegam aos micro e pequenos 
empreendedores por controle 
de risco dos bancos. Essa é uma 
das reclamações do presidente 
do Sescon-SP, Reynaldo Lima 
Jr, alertando a situação dos 
empresários de comércio e 
serviços. “De outro lado temos 
a demora para a edição da 
MP da redução de jornada e 
suspensão de contratos”.



6 LOCAL   Quinta-feira, 8 de abril de 2021

Cidade é a 5º no Paraná na
contratação de trabalhadores

Umuarama foi uma das 
cidades que mais se desta-
caram na contratação de mão 
de obra no primeiro trimestre 
de 2021. Conforme infor-
mações da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), a Agência 
do Trabalhador da Capital da 
Amizade finalizou o período 
de janeiro a março com 473 
profissionais colocados 
no mercado de trabalho. 
Outro desempenho em que 
a cidade se destacou foi a 
colocação de aprendizes: 1º 
lugar no Paraná, com 118 
jovens contratados.

No relatório da Sejuf, 
Umuarama ficou em 5º lugar 
em todo o Estado no resul-
tado da intermediação de 
mão de obra, que é uma das 
principais atribuições das 
agências. Conforme a clas-
sificação, o primeiro lugar 
foi para Cascavel (com 975 
colocações), seguida por 
Francisco Beltrão (522), 
Assis Chateaubriand (501) 
e São José dos Pinhais em 
quarto lugar (482). As 216 
agências do Paraná registra-
ram a colocação de 21.623 
pessoas no mercado de tra-
balho com carteira assinada 
no primeiro trimestre.

Só em março, 9.591 tra-
balhadores conseguiram 
empregos por intermédio 
das instituições, geridas em 
parceria entre o governo do 
Estado (Sejuf) e a Prefeitura, 

Vagas
Nesta semana, as Agências do Trabalhador do Paraná estão dis-

ponibilizando 2.934 oportunidades de empregos em empresas dos 
mais variados ramos. As principais vagas disponíveis são para auxiliar 

de linha de produção (1.834 vagas), auxiliar administrativo (136) e 
abatedor de aves (116 vagas). Apenas em Umuarama, 174 oportunida-
des de trabalho foram abertas nesta quarta-feira, 7, nas profissões de 
açougueiro, advogado, agente de ação social, ajudantes, analistas de 

controle de qualidade e de sistemas, várias funções na construção civil, 
fábrica de confecções, atendentes do comércio, auxiliar administrativo 
e outros setores, consultor de vendas e gerente, cozinheiro, eletricista, 
instrutores de cursos e nas áreas de saúde, beleza, mecânica, informá-
tica, agricultura, vendas, segurança do trabalho, motoristas e opera-

dores de equipamentos diversos. Os interessados nas vagas ofertadas 
devem buscar orientações junto à Agência do Trabalhador, pelo aplica-

tivo de celular Sine Fácil ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Comércio e 
Turismo – no caso de Umua-
rama. “É importante lembrar 
que a nossa agência conse-
guiu captar 925 vagas no 
mesmo período, encaminhou 
3.744 trabalhadores e obteve 
473 contratações efetivas”, 
acrescenta o secretário muni-
cipal Edvaldo Ceranto Júnior, 
responsável pelo setor.

Essa disparidade entre 
os números de vagas, os 
encaminhamentos e as con-
tratações se reproduz em 
todo o Estado – de janeiro 
a março, as agências do 
Paraná captaram 44.825 
vagas, foram encaminhados 
101.595 profissionais (bem 
mais que o dobro das vagas) 
e contratados 21.623 traba-
lhadores de acordo com o 
relatório da Sejuf.

O prefeito Celso Pozzo-
bom enalteceu o trabalho 
da equipe da Agência do 
Trabalhador na captação de 
vagas, que é a busca dos 
postos de trabalho abertos 
junto às empresas, e tam-
bém pelo bom desempenho 
na seleção dos profissionais 
encaminhados, que garantiu 
alto índice de contratações.

“Isso é importante tanto 
para o jovem aprendiz, que 
busca o primeiro emprego 
e vai bem orientado para as 
entrevistas, quanto para o 
fluxo normal de trabalhado-
res. Esses números positivos 
ganham mais peso, ainda, se 
considerarmos o momento 
difícil vivido pela nossa eco-
nomia, que ainda absorve os 
efeitos da pandemia. Apesar 
de tudo, estamos na contra-
mão da crise”, avaliou.

A agência de Umuarama 
tem uma relação bem pró-
xima com empresas que 
são grandes contratadores 
no mercado de trabalho. 

“Trocamos muita informação 
para encaminhar o profissio-
nal mais adequado ao perfil 
que as empresas exigem, 
por isso conseguindo alto 
índice de sucesso. Também 
estamos empenhados na 
qualificação dos trabalhado-
res e na orientação quanto á 
elaboração de currículos, con-
duta durante as entrevistas 
e responsabilidade quando 
da efetivação no emprego”, 
acrescentou o gerente da 
agência, Reginaldo Barros.

AGÊNCIA do Trabalhador da Capital da Amizade finalizou o período de janeiro a março com 473 profissionais colocados no mercado 
de trabalho

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Seis mulheres de Umuarama realizaram um momento de oração e louvor em frente ao Hospital Santa Casa, em Goioerê, 
na tarde da terça-feira (6). Elas se uniram com funcionários do hospital e intercederam pela vida das pessoas que estão 
hospitalizadas e pelos profissionais de saúde. “O esposo de uma amiga nossa está internado há mais de um mês em 
tratamento contra a covid-19. Na semana passada ele teve uma melhora e depois o quadro piorou novamente. Fomos 
orar por ele e por todos que necessitam neste momento”, disse Sandra Maria Alves Rogoni.

ARQUIVO PESSOAL
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Execução de Obras
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Guarda Municipal atendeu a mais
de 300 ocorrências só em março

A Guarda Municipal de 
Umuarama divulgou balan-
ço das ações realizadas ao 
longo de março deste ano. 
Foram atendidas 312 ocor-
rências na área de seguran-
ça, 632 denúncias e fiscali-
zações de descumprimento 
aos decretos estaduais e 
municipais que dispõem so-
bre medidas de enfren-
tamento da epidemia de 
coronavírus (covid-19), re-
alizada prisão em flagrante 
por fur to com recuperação 
do objeto e apreensão de 
três motocicletas por débito.

O trabalho da corporação 
tem por objetivo contribuir 
com a segurança dos umua-
ramenses, zelando pelo bem 
dos cidadãos e ao executar po-
liciamento administrativo osten-
sivo de prevenção a infrações 
penais e administrativas em 
todo o município. A Guarda 
Municipal conta atualmente 
com um efetivo de 29 agentes 
e atende pelo telefone 153.

NÚMEROS
Entre as ocorrências 

atendidas no mês passado, 
destacam-se também 64 
denúncias de trânsito (es-
tacionamento irregular), 41 
situações de perturbação do 
sossego público, 38 aten-
dimentos a problemas com 
andarilho, dependentes de 
drogas, embriaguez, mendi-

PR receberá mais 242.050 doses de vacinas contra o coronavírus
O Paraná receberá nos 

próximos dias mais 242.050 
doses de vacinas contra 
a covid-19, segundo o De-
partamento de Logística do 
Ministério da Saúde. São 
127.250 imunizantes da As-
traZeneca/Oxford/Fiocruz e 
114.800 da Coronavac/Bu-
tantan. A data do envio ainda 
não foi confirmada, mas a 
expectativa é receber a nova 
remessa entre quinta-feira 
(8) e sexta-feira (9), o que 
dará continuidade no Plano 
Estadual de Vacinação.

As doses da AstraZeneca 
estão divididas em 70.338 
para aplicar como primeira 
dose em idosos de 65 a 69 
anos e 50.868 como segun-
da dose para os trabalhado-
res de saúde imunizados há 
algum tempo, fora a reserva 
técnica. O intervalo de apli-

Mais ações
A Guarda Municipal também apreendeu veículos com débitos, 

cumpriu ofício do Ministério Público para encaminhamento de pacientes 
a hospital psiquiátrico, recebeu denúncias de porte/ uso de entorpe-

cente, ocorrências em escolas, abordagens de veículos e motos, apoio 
a fiscais de Postura do município, coibiu atos obscenos e atentado ao 
pudor, apurou desaparecimento/ desorientação de pessoas, ameaça, 
apoio ocorrências no Pronto Atendimento e hospitais e atuou ao lado 
da Polícia Militar, Polícia Civil e da Prefeitura, entre outras ocorrências.

cação desse imunizante é de 
três meses. Elas são parte 
de um lote de 2.407.750 
para todo o País.

As doses do Butan-
tan estão divididas entre 
25.040 para idosos de 65 
a 69 anos e 2.277 para 
profissionais de segurança 
pública (primeiras doses) e 
70.715 para idosos entre 
70 e 74 anos e 11.212 para 
trabalhadores da saúde (se-
gundas doses), fora a reser-
va técnica. Elas são parte de 
um lote de 2.008.800 doses 
para todo o Brasil.

O secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto, destacou 
que a confirmação aconte-
ceu pouco depois da reunião 
em que o governador Rati-
nho Jr solicitou agilidade ao 
Ministério da Saúde. “O Pa-
raná tem se destacado na lo-

gística e em campanhas de 
imunização e os municípios 
na eficácia da aplicação, o 
que tem feito as doses aca-
barem rapidamente. Por isso 
precisamos de novas doses 
para avançar”, afirmou.

VACINÔMETRO
Será a 12ª remessa do go-

verno federal ao Paraná. Com 
essas doses, serão quase 

2,5 milhões de vacinas envia-
das ao Estado. Segundo o Va-
cinômetro, 1.231.802 pesso-
as já receberam as primeiras 
doses e 288.771 as segun-
das doses, o que representa 
93,1% e 55% de eficácia na 
aplicação pelos municípios, 
respectivamente. O Paraná já 
imunizou com a primeira dose 
11,7% da população.

O Estado já começou a 

imunizar idosos em Institui-
ções de Longa Permanência 
(ILPI), idosos acima de 60 
anos, indígenas, quilombo-
las, trabalhadores da saúde, 
pessoas com deficiência, 
forças de segurança e sal-
vamento e Forças Armadas. 
A ideia é completar o grupo 
prioritário, composto por 4,6 
milhões de pessoas, ainda 
no primeiro semestre.

cância e ação de indígenas, 
26 auxílios ao trânsito (con-
trole do tráfego ou interdição 
de via), 16 abordagens para 
averiguação de suspeitos, 
13 ocorrências na Estação 
Rodoviária e imediações, 12 
denúncias de derramamento 
de óleo ou entulhos.

Houve ainda 11 reclama-
ções de pessoas em atitude 
suspeita (próximo a resi-

dências ou comércio), nove 
atendimentos envolvendo 
animais, sete denúncias de 
furto ou roubo, seis de di-
reção perigosa no trânsito, 
seis de vias de fato (brigas), 
cinco acidentes de trânsito 
sem vítima, cinco auxílios 
ao trânsito (informações de 
sinalização), quatro acidentes 
com vítima, quatro denúncias 
de fios caídos ou galhos de 

árvore e várias situações de 
apoio ao Corpo de Bombeiros, 

SAMU, Centro Pop, Conselho 
Tutelar e Defesa Civil.

A Guarda Municipal conta atualmente com um efetivo de 29 agentes e atende pelo telefone 153
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Somos mais de 15 mil voluntários 
no sul do Brasil 

Lions Clube, 
LEO Clube e 
Leãozinhos 
somam mais 
de 15 mil 
voluntários 
nos estados 
do Rio Gran-
de do Sul, 
Santa Catari-

na e Paraná, servindo a sua comunidade nas mais 
diversas frentes e desenvolvendo a liderança, com-
panheirismo e formando melhores cidadão para o 
mundo. 

Nossos propósitos são: 

 Servir a comunidade e fomentar a empatia entre 
os povos da Terra. 

 Promover os princípios de bom governo e boa 
cidadania. 

 Propor um espaço aberto para discussão para as 
questões interesse público. 

 Incentivar as pessoas com mentalidade de serviço 
a servir suas comunidades sem recompensa finan-
ceira pessoal, estimular a eficiência e promover 
elevado padrão de ética no comércio, indústria, 
profissões, serviços públicos e na iniciativa privada.  

MP determina que Estado garanta
efetivo para a cadeia de Guaíra

Decisão liminar da Vara da 
Fazenda Pública de Guaíra (, 
no Oeste do estado, deter-
mina que o Estado do Paraná 
providencie a quantidade sufi-
ciente de agentes das forças 
de segurança para realizar 
a guarda externa da cadeia 
pública de Guaíra e a escolta 

de presos, quando necessá-
rio. A decisão decorre de ação 
civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público do Paraná, 
por meio da 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca.

Na ação, o MPPR argu-
menta que a cidade está 
inserida em região de 

fronteira com o Paraguai 
e com o estado de Mato 
Grosso do Sul, delimitada 
pelo Rio Paraná que é utili-
zado constantemente como 
rota de passagem de drogas, 
armas, contrabando e outros 
ilícitos. Tal situação acarreta 
muitos flagrantes e prisões 

na região, resultando em 
uma população carcerária 
que extrapola a capacidade 
da unidade prisional local, 
havendo cerca de 250 presos 
na cadeia pública de Guaíra, 
sem que haja escolta armada 
para garantir a segurança 
externa e interna da unidade.

PM apreende máquinas caça-níqueis em Cianorte

Na análise do mérito da 
ação, a Promotoria de Jus-
tiça requer que o Estado do 
Paraná seja condenado à 
obrigação de manter número 
suficiente de servidores para 
realizar as funções de guarda 
externa e escolta de presos 
na cadeia pública de Guaíra.

A Polícia Militar apreen-
deu 3 máquinas de caça-ní-
queis em um bar na Avenida 
Paraíba, em Cianor te (84 
quilômetros de Umuarama). 
De acordo com a polícia, a 
Central de Operações foi 
informada que havia o funcio-
namento das máquinas caça-
-níqueis no estabelecimento 

em uma equipe foi deslocada 
até o local. Quando chega-
ram, encontraram o equi-
pamento e um homem de 
53 anos foi flagrado manu-
seando um dos aparelhos.

O proprietário do bar 
relatou aos policiais que os 
aparelhos eram para uso de 
seus clientes e, junto com o 

cliente, foi encaminhado para 
a sede da Polícia Militar, onde 
aconteceu a lavratura de um 

Termo Circunstanciado pela 
acusação de contravenção 
penal. O maquinário foi 

aber to e dentro foi encon-
t rada a quant ia de R$ 
1.172 em espécie.

EQUIPAMENTOS estavam em um bar quando foram localizados pelos policiais
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Parte do motor de uma picape ficou danificada após um princípio de incêndio na manhã de ontem (7), em 
Umuarama. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, entretanto, quando os bombeiros chegaram, 
o fogo já estava extinto. O fato aconteceu na avenida São Paulo, perto do Colégio Estadual Monteiro 
Lobato, por volta das 10h. Roberto Barbosa é jardineiro e conduzia o Ford Pampa, junto com um com-
panheiro de trabalho. Ele informou que saiu de um serviço e se deslocava para outro, quando chegou a 
avenida São Paulo e viu as chamas saindo do capô – a princípio no carburador. Os dois pararam e usaram o 
extintor de incêndio para combater o fogo. O carro foi guinchado.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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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

Com o propósito 
de integração entre a 
especialização (stricto sensu) e 
a graduação, o curso de Direito 
da Universidade Paranaense 
– Unipar fez a aula inaugural 
conjunta com as sete Unidades. 
Ao longo dos 40 anos de 
existência do curso de Direito a 
aula inaugural sempre traz um 
debate importante e atualizado. 
Neste ano, o assunto principal 
foi “A  Judicialização da Política 
em Tempos de Pandemia”. 

Na oportunidade, acadêmicos 
de graduação, pós-graduação, 
profissionais e demais 
interessados assistiram à 
palestra ministrada pelo Dr.º 
José Miguel Garcia Medina, 
professor do curso de Mestrado 
da Unipar, autoridade nacional 
na área. 

O evento teve como 
coordenador o professor 
doutor Celso Hiroshi Iocohama 

(coordenador do Mestrado 
em Direito Processual e 
Cidadania) e como debatedores 
os professores doutores Luiz 
Manoel Gomes Jr., Fabio Caldas 
de Araújo e Albino Gabriel 
Turbay Jr. Juntos, os docentes 
somam mais de duas dezenas de 
livros publicados. 

A palestra se desenvolveu 
com foco na judicialização de 
conflitos na atual sociedade 
complexa. As atividades foram 
desenvolvidas de forma síncrona 
(ao vivo), em transmissão pelo 
canal do Youtube institucional, 
contando com a participação de 
mais de 1300 pessoas. 

A atividade demonstrou a 
tradição do curso de Direito 
da Unipar no cenário nacional, 
fruto do trabalho dos gestores, 
professores/pesquisadores que 
compõem a graduação e pós-
graduação.

A aula foi compartilhada com acadêmicos 
da sete Unidades da Unipar

Direito: Integração entre 
mestrado e graduação 
marcam aula inaugural 

Saúde confirma mais 3 mortes
por covid-19 e 36 novos casos

Três óbitos ocorridos 
entre o final de março e início 
de abril aumentaram a lista 

Boletim divulga 433 óbitos em
decorrência da doença no Paraná

A Secretaria de Estado 
da Saúde, em informe 
divulgado ontem (quar-
ta-feira, 7), registra mais 
4.490 infecções pelo novo 
coronavírus e 433 mortes. 
Os dados acumulados 
do monitoramento mos-
tram que o Paraná soma 
863.790 diagnósticos 
confirmados e 18.001 
óbitos em decorrência 
da covid-19.

Os casos confirmados 
divulgados ontem são 
de abril (2.897), março 
(1.420), fevereiro (73) 
e janeiro (17) de 2021 e 
dos seguintes meses de 
2020: abril (1), maio (1), 
junho (4), julho (3), agosto 
(5), setembro (5), novem-
bro (18) e dezembro (46).

Há 2.589 pacientes com 
diagnóstico confirmado 
internados. São 2.056 
pacientes em leitos SUS 

(971 em UTI e 1.085 em 
enfermaria) e 533 em leitos 
da rede particular (312 em 
UTI e 221 em enfermaria).

Há outros 2.610 interna-
dos, 984 em leitos UTI e 
1.626 em enfermaria, que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas 
redes pública e par ticular 
e são considerados casos 
suspeitos de infecção pelo 
Sars-CoV-2.

Ainda segundo a secre-
taria os pacientes que mor-
reram são 211 mulheres e 
222 homens, com idades 
entre 18 e 102 anos. Os 
óbitos ocorreram de 13 de 
janeiro a 7 de abril de 2021.

Os pacientes que fale-
ceram residiam em Curi-
tiba (118), Ponta Grossa 
(26), Londrina (23), Para-
naguá (13), Colombo (12), 
Maringá (12), Almirante 
Tamandaré (11), Pinhais 

(11), Fazenda Rio Grande 
(10), Cambará (8), Foz do 
Iguaçu (8), Cambé (7), Cia-
norte (7), Guarapuava (6), 
São José dos Pinhais (6), 
Araucária (5), Cascavel (5), 
Toledo (5), Assis Chateau-
briand (4), Campo Largo 
(4), Campo Magro (4), 
Campo Mourão (4), Gua-
raqueçaba (4), Paranavaí 
(4), Rio Branco do Sul (4), 
Apucarana (3), Campina 
Grande do Sul (3), Cruzeiro 
do Oeste (3), Guaratuba 
(3), Jaguapitã (3), Sarandi 
(3), Umuarama (3), Balsa 
Nova (2), Bocaiúva do Sul 
(2), Cornélio Procópio (2), 
Dois Vizinhos (2), Flores-
tópolis (2), Jaguariaíva 
(2), Kaloré (2), Paraíso 
do Nor te (2), Pato Branco 
(2), Pinhão (2), Piraquara 
(2), Pitangueiras (2), Qui-
tandinha (2), Ribeirão do 
Pinhal (2) e Uraí (2).

de vítimas da covid-19 em 
Umuarama, segundo infor-
mações repassadas ontem 

(quarta-feira, 7), pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. São 
duas mulheres de 68 e 85 
anos que morreram nos dias 
5 e 6 deste mês e um homem 
de 67 anos que perdeu a vida 
em Goioerê, onde estava inter-
nado, no último dia 27.

Agora são 132 as mortes 
em decorrência de complica-
ções provocadas pela covid-
19. O total de diagnósticos 
positivos para o coronavírus 
aumentou para 9.344, desde 
o início da pandemia, com 
o acréscimo de 36 novos 
casos até ontem (quarta), 
sendo 17 mulheres, 18 
homens e uma criança.

Umuarama tinha regis-
trado até ontem, 883 
pessoas positivadas que 
estavam em isolamento 
domiciliar, além de 42 
pacientes que estavam hos-
pitalizadas. De acordo com 
a Secretaria de Saúdem, 21 
delas ocupavam leitos de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI Covid) e a mesma 
quantidade ocupava leitos de 
enfermarias. Ainda 747 umua-
ramenses estavam com sus-
peita de infecção pelo vírus e 

aguardavam pela comprova-
ção ou pelo descarte.

Já 8.296 que positivaram já 
pessoas conseguiram se recu-
perar da doença; e 13.165 sus-
peitas foram descartadas, do 
total de 23.256 notificações de 
síndromes gripais registradas 
entre março do ano passado e 
a presente data.

Nos hospitais locais com 
alas covid, 37 do total de 

38 leitos de UTI convenia-
dos ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) – 97,3% – esta-
vam ocupados até ontem 
(quarta). Já nas enfermarias, 
a ocupação estava em pouco 
mais de 70%, com 45 leitos 
ocupados de um total de 64 
ofertados pelo SUS, conforme 
a última atualização do setor 
de regulação da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Corujão
Umuarama aguarda a chegada de novas primeiras doses de 

vacina contra a covid-19 para dar início ao programa elaborado 
pelo Governo do Estado que cria o ‘Corujão da Vacinação’. O 

governador Ratinho Jr anunciou que a campanha de vacinação 
vai até a meia-noite. Viviane Herrera, chefe da 12ª Regional 

de Saúde acredita que a partir da semana que vem é que este 
sistema entrará em funcionamento no noroeste, pois aguarda a 

chegada de novo lote de imunizantes.
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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 1.4 ACTIV AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT  R$ 65.900,00

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!

Seleção segue em 3ª no ranking da Fifa
A Fifa atualizou ontem (7) 

o ranking de seleções depois 
dos 185 jogos disputados na 
última pausa internacional, 
em março. E mesmo sem 
entrar em campo, por conta 
do avanço da covid-19 na Amé-
rica do Sul, especialmente no 
Brasil, a Seleção Brasileira 
manteve a terceira colocação. 

A exemplo do Brasil, as seis 
primeiras colocações não 
sofreram alteração. Portanto, 
a Bélgica se mantém na lide-
rança e a França continua em 
segundo. Inglaterra, Portugal 
e Espanha, nesta ordem, com-
pletam o top-6.

As principais mudan-
ças no ranking foram por 

conta das subidas de Itália 
e Dinamarca. A Azzurri saiu 
da décima posição para o 
sétimo lugar e o país nórdico 
deixou o 12º lugar para a 
décima posição. O time ver-
melho surpreendeu no início 
das Eliminatórias Europeias 
e venceu todos os três jogos.

Em nono no ranking de feve-
reiro, o México caiu para o 11º 
lugar. Sétimo e oitavo, respec-
tivamente, Argentina e Uruguai 
caíram para oitavo e nono. A Fifa 
divulgará a próxima atualização 
no dia 27 de maio.

A exemplo do Brasil, as seis 
primeiras colocações não 

sofreram alteração

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Sua mente deve ficar ligada nos assuntos pro-
fissionais, Gêmeos, meu cristalzinho. A Lua 
Minguante avisa que é a melhor fase para rea-
lizar procedimentos cirúrgicos. No amor não 
deve faltar opção.

A vontade de não ter patrão deve gritar e 
seu signo pode tomar atitudes inespera-
das. Mas contará com intuição e criativi-
dade. Esbanjando sensualidade, só ficará 
sozinho se quiser.

Pode visar parcerias profissionais com pes-
soas modernas e se dar bem. Seu comporta-
mento deve render bons resultados também 
nos estudos, seja em um curso a distância ou 
presencial. Bom dia para terminar pendências.

A quinta-feira promete te tirar da sua zona 
de conforto. As vibrações da Lua Minguante 
revelam que é bom momento para fazer um 
balanço financeiro. No amor, pode conseguir 
expressar seus sentimentos. 

Sua tão sonhada liberdade e independência 
devem chegar. É para glorificar de pé! Só pre-
cisa ter cuidado pra não sair torrando tudo, 
pois os boletos não perdoam. Nos assuntos 
do coração, pode bater vontade de se amarrar 
e sossegar.

Bom momento pra resolver todas as suas 
pendências, pagar o que precisa e, se estiver 
pensando em curtir a solteirice, terminar o seu 
relacionamento. Agora, se quer continuar firme 
e forte com o mozão, seu signo tende a ficar 
mais protetor e carinhoso.

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 8 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. Seu 
número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 9, número sím-
bolo de Marte, que lhes dá espírito combativo e realizador, ambicioso e aventureiro, 
corajoso e atirado. O 9 confirma suas ligações fáceis com estrangeiros e a possibilidade 
de se casarem com um deles.

Horóscopo nascido em 8 de abril

Com essa vibração boa, seu signo deve con-
tar com intuição afiada e imaginação criativa 
nos relacionamentos e parcerias profissionais. 
Aproveite que a sorte estará do seu lado e faça 
uma fezinha, participe de um sorteio ou com-
pre uma rifa. 

Nos estudos, tende a evoluir e aprender muita 
coisa. Também pode rolar mudança de obje-
tivos, rever planos e ter ideias criativas para 
o futuro. Bom dia para arrumar a casa, jogar 
papéis e coisas fora.

Se já tem um love de longa data, as vibrações 
poderosas da Lua revelam que vocês devem 
renovar o relacionamento. Mas se as coisas 
vão de mal a pior, a fase Minguante avisa que 
a hora é agora. 

Sua criatividade estará a todo vapor e 
pode ter ideias diferentes para conseguir 
mais dinheiro. No amor, tende a aceitar as 
coisas como elas são e o amor do jeito 
que ele é. 

Tem tudo para ter boas ideias de negócios e 
se dar com público feminino. Corpo e mente 
estão numa boa. A energia da Lua Minguante 
convida a cortar despesas e quitar pagamen-
tos. No amor, tende a ficar mais prestativo. 

Deve modernizar as coisas no serviço e pro-
curar formas diferentes de fazer seus deve-
res. Se estiver na pista, só vai se interessar 
para valer se o crush mostrar que é do tipo 
parceiro para toda hora.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

BUCS
RARAMENTE

CAMARADEAR
SESCOGR
IMPARARA
LÃARDER

PELOSEAS
UPANATUP

AVDRAMA
REISMAGOS

FAVORITOS
GALTOUCA
UECIROR
AUTODROMO

DITADOROS

O Serviço
Social do
Comércio

Oscar
Godoy, 

comenta-
rista (TV)

Texto
breve so-
bre uma
história

Cobrem 
o corpo
do gato

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

Consumir-
se em

chamas 

Canário e
periquito

Mau (?),
sinal de

algo ruim

Unidade
de Pronto 

Atendimen-
to (sigla)

Em 
trajes de
(?): nua

Gaspar,
Baltazar e
Melchior
(Bíblia)

Local da
corrida de
Fórmula 1

Uma
Thurman,
atriz do
Cinema

O gover-
nante

opressor
e cruel

"(?) Vin-
gadores",

filme

Borracha
interna
do pneu

Boro
(símbolo)

Quase
nunca

O número
como o 7
50, em

romanos

Gelo, em
inglês
Sílaba 

de "furor"

Preferido;
predileto
(?) Costa,
cantora

História
trágica

Suzy Rêgo,
atriz

(?) King 
Cole, cantor
A cor da
ametista

Finaliza
a oração Arranhão

Dois países
sul-americanos

Acessório 
para nadar

Código
(abrev.)

A letra
sinuosa
De que

maneira?

Exame 
de urina
Aprovado 

para o cargo

Cultiva 
(a terra) 

Fotografia
(bras.)

A primei-
ra hora

Baú com
tampa

Antes do
tempo

Recusada;
rejeitada

Cortar a
madeira 

Taís Araú-
jo, atriz

3/eas — ice — nat. 6/raspão — resumo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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G A R H
R E A J U S T A R

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

S A G R A D O T D
L G A N S I A R
E F I C I E N T E

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

M E I A R I F L E
T A R D E A E
I A O C Õ A

A B O M I N A V E L
A T E N C I O S O

Aumentar
preços,

segundo a
inflação 

Dois
clássicos
do futebol

sulista 

Savanas
(Ecol.)

Última
casa do
jogo da 

amarelinha

Número
de pernas
do Saci

Terra
do axé
(sigla)

Relativo
às coisas
divinas

Matéria-
prima da
cerâmica

Que
dá bom

resultado;
eficaz

Letra no
rótulo do
remédio
genérico

Ana (?)
Padrão,
apresen-
tadora

Placa de
cruza-
mentos 

Sorteio por
bilhetes 

numerados

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

"Bom Dia 
& (?)",

programa
do SBT

A entrada
paga por 

estudantes

Selo de
qualidade 

total 

Período
entre a

manhã e 
a noite

Albert
Einstein,

físico

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Olívia
Torres,
atriz

Avô, na
fala

infantil

Cortês;
solícito

Auxílio;
socorro
A minha
pessoa

Arma de
caçadas

Massagem
oriental

A vogal 
do pingo

Detestável;
odioso

Que não é
macio

Fio de metal
de cercas 

Bebida popular
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 

Vogais de
"colher"

Habitação

Desejar
arden-

temente

3/rum — sin. 4/do-in. 5/rifle. 7/sagrado. 10/abominável.

Gosta de pimenta? Ela pode dizer muito sobre você
Um estudo do Centro de Avaliação Sen-

sorial da Universidade do Estado da Pen-
silvânia nos Estados Unidos mostra que a 
preferência por pimenta pode dar indícios 
não apenas das inclinações gastronômicas, 
mas também de questões relacionadas a 
personalidade e preferências.

Picante significa dor. A pimenta pos-
sui uma substância chamada capsaicina, 
que vai para os receptores da língua que 
interpretam dor chamado TRPV1. Por 
isso, não é de se estranhar que muitas 
pessoas passem longe desse sabor.

As pessoas que gostam de comi-
das apimentadas tendem a ser mais 
abertas a novas experiências, gostam 
de correr riscos, preferem viagens de 
aventuras e pode significar preferência 
por filmes de terror, por exemplo. Fato-
res culturais também afetam a aprecia-
ção por comidas picantes. Os cientis-
tas observaram hábitos alimentares de 
crianças mexicanas e concluíram que o 
consumo de temperos apimentados é 
um comportamento que aprendemos 
de outras pessoas. 
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Não se preocupe quando não for reco-
nhecido, mas se esforce para ser digno 

de reconhecimento.
(Abraham Lincoln)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Regina Santana 
(Regina Calçados), Marcelo Faria Sanches, Antonio Gomes das Neves e Sandro Augusto da Silva. Da 
coluna: felicidades.

UVEL: mais uma vez 
CLASSE A!

CONECTA
Como fazer dar certo?  Se-
gundo  Peter Drucker, para 
ter um negócio de sucesso, 

alguém, algum dia, teve 
que tomar uma atitude de 
coragem. Todos nós temos 
sonhos e objetivos e sa-
bemos que para conquis-
tar o sucesso almejado 

é preciso muito esforço, 
planejamento e garra! E 
como fazer isso, diante 
de tantas dificuldades? 

Para falar sobre esse tema, 
Regina Santana, empresá-
ria da Regina Calçados e 

Usaflex ganha destaque no 
bate-papo  conduzido pela 
Embaixadora do Conecta 
Delas, Sirley Batatinha, 

especialista em Gestão de 
Pessoas. Vamos lá OUVIR. 
Clique no Spotify e ouça.

O GRUPO UVEL acaba de receber o comunicado de mais um prê-
mio CLASSE A  referente ao ano de 2020 atestando  mais uma  
vez  sua  credibilidade, desempenho de vendas e pós-vendas, 

atenção ao cliente, participação, performance  financeira, ava-
liação das instalações e rede digital. Vários itens AVALIADOS 
E AVALIZADOS somando  a nota máxima de 100 PONTOS pela 
CHEVROLET.  O ano que passou foi árduo devido à pandemia, 

mas o empenho da equipe UVEL e a habilidade dos 
diretores garantiu o retorno em forma de reconhe-
cimento do posicionamento no TOPO. As empresas 
estrategicamente localizadas nos estados de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul aguardam a 

agenda da entrega oficial da premiação a ser mar-
cada  pós pandemia, mas os diretores já focam 

na GRATIDÃO  aos funcionários e clientes  UVEL. 
“Dividimos  os LOUROS deste prêmio CLASSE A com  
todos que sempre nos prestigiaram e asseguramos 
que nosso MÉRITO  foi resultado de planejamen-
to minucioso e metas cumpridas.”, destacam os 
diretores do Grupo Uvel -,  Joaquim Pereira e 

Ivanildo Coutinho.    

 UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

Joaquim Pereira e Ivanildo Coutinho na Uvel Umuarama

THIAGO CASONI

Nascida em Umuarama 
em 1979, a Uvel foi ad-
quirida  pelo grupo em 
1999 -, e desde então 

vem conquistando  prê-
mios nacionais de qua-
lidade e excelência. Os 
diretores em SINTONIA  
comandam  as conces-

sionárias em Umuarama,  
também em Brusque, 
Jaraguá do Sul  , Tiju-
cas, São Bento / SC e 

ainda Pelotas, Camaquã 
e Rio Grande / RS. Atu-
almente o Grupo Uvel 
tem como  diretores 

Ivanildo Coutinho, Jo-
aquim Pereira, Roberto 
Zanatto,  Homero Zani-
notto, Realdir Furtado e 
José Machado da Silva .  
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