
Umuarama recebe mais 2.735
doses de vacinas contra covid
12ª REGIONAL DISTRIBUI IMUNIZANTES PARA 21 CIDADES

O Paraná vai intensificar a vacinação de domingo a domingo com a distribuição do 12º lote de imunizantes contra a covid-19. As 
242.050 doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde começaram a chegar ontem às 22 Regionais do sistema de saúde do Estado. 
Dessas, 2.735 doses da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e da Coronavac/Butantan ficam em Umuarama e serão aplicadas em pessoas 
com mais de 65 anos, profissionais de saúde e agentes de segurança pública. l 5
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Registrados
mais 34 casos
de coronavírus,
mas sem mortes
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Acidente
Com a visão ofuscada pelo sol nascente, a condutora 

de um Jeep Renegade perdeu o controle da direção no 
Centro de Umuarama, colidiu em dois carros estacionados 

e tomou no meio da pista. A mulher de 30 anos sofreu 
ferimentos leves e foi levada ao hospital. l 6
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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 -1,25% 23,70 
Vale ON -0,06% 104,50 
ItauUnibanco PN -0,78% 26,68 
Magazine Luiza ON +8,28% 21,85 
Embraer ON +8,80% 16,08 
Viavarejo ON +4,96% 12,92

IBOVESPA: +0,59% 118.313 pontos

Iene 109,27
Libra est. 0,73
Euro 0,84
Peso arg. 92,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,5730 5,5740 -1,0%

PTAX  (BC) -0,1% 5,5811 5,5817 -2,0%

PARALELO -0,5% 5,3400 5,8300 -0,9%

TURISMO -0,5% 5,3400 5,8100 -0,9%

EURO +0,1% 6,6426 6,6456 -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 08/04

Iene R$ 0,0511
Libra est. R$ 7,67
Peso arg. R$ 0,060
R$1: 1.113,71 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/04 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 1.415,25 6,50 -1,3%
FARELO mai/21 406,80 -2,30 -2,3%
MILHO mai/21 579,75 19,25 6,0%
TRIGO mai/21 628,75 12,50 -2,7%

SOJA 159,24 0,0% -0,6% 158,00
MILHO 86,79 0,8% 13,3% 87,00
TRIGO 86,49 0,3% 10,5% 87,00
BOI GORDO 296,51 0,0% 4,6% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/04 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 08/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,50 -2,7% -5,5%
SOJA Paranaguá 171,50 -2,0% -2,6%
MILHO Cascavel 95,00 9,8% 17,3%

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

Tenha mais cautela e responsabilidade para não 
levar desaforos e críticas. A dica é ir devagar 
e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. No 
amor, o sentimento pelo mozão ou crush deve 
ficar forte e você tem tudo pra se envolver mais. 

Talvez receba uma herança, mas deve ser com-
plicada. Atenção com bens, pensão, taxas, segu-
ros e impostos. Plutão brilha na sua Casa da 
Saúde, fica de boa com a Lua e há sinal de cura 
e bem-estar. No amor, esbanjará sedução. 

Atenção para não ser irresponsável e traçar metas 
irreais. Os humilhados continuarão humilhados, 
não se iluda, Virgem. Vai esbanjar criatividade 
com o mozão. Intimidade intensa.

Se precisar viajar ou sair, tenha cautela, pois há 
sinal de imprevistos. Risco de febre, inflamação, 
cirurgia, dores de cabeça ou doença aguda. Cau-
tela com o que lê na internet. Com o crush, o 
lance pode ficar sério.

Pode ser fácil faturar um dindim, mas talvez 
ganhe menos do que imaginava. Não se iluda 
com falsas promessas – tenha pé no chão e 
fuja de dívidas. Pode curtir receber atenção e 
presentinhos do seu amor. 

Vai acordar com um turbilhão de emoções e bri-
gar com todo mundo. A dica é usar suas boas 
ideias pra manter os pés na realidade e ir atrás 
do que quer. Procure se acalmar! Um amor do 
passado pode te mandar um “oi sumida”. 

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 9 de abril são do signo de Áries com a personalidade de Capri-
córnio. São meditativos, solitários e reservados, prudentes e detalhistas e muito 
exigentes. Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, 
símbolo do sol, e de zero. O Sol é símbolo de poder, autoridade e liderança. 
Representa egocentrismo e ao mesmo tempo generosidade. O Sol carrega em si 
o poder e a solidão, juntos.

Horóscopo nascido em 9 de abril

Suas emoções tendem a ditar suas ações e 
isso deve trazer perrengues nos negócios e seu 
jeito audacioso pode te levar a extravagâncias e 
perdas financeiras. Vá devagar e faça as coisas 
com calma, pois há perigo de acidente. No amor, 
existe um sinal de gravidez.

Há risco de perrengues em viagem ou nos estu-
dos, sobretudo à distância. Suas convicções ten-
dem a se guiar pelas emoções e talvez mude sua 
fé.  Não reprima sua energia, inclusive a raiva, 
mas aprenda a usá-la sem agressão, Câncer.

A impaciência deve te dominar e talvez tome 
decisões precipitadas, correndo o risco de ter 
prejuízo. Cautela com bebidas e automedica-
ção. Com o mozão, podem traçar metas para 
o futuro a dois.

Se for viajar, atenção, pois há risco de acidentes. 
Procure métodos que te ajudem a se acalmar, 
como descarregar as energias nos exercícios 
físicos. No amor, seus sentimentos devem se 
aprofundar e os desejos vão esquentar.

Lua e Marte trocam farpas e deixam seu signo 
menos diplomático e mais irritadiço. Aí, pode 
rolar treta no trabalho. No amor, tenha paciência 
e lembre que ninguém tem obrigação de corres-
ponder as suas expectativas. 

Seu signo tende a ficar afrontoso, meio 
infantil e ríspido, o que deve causar tretas. 
No amor, com a Lua trocando boas vibra-
ções com Plutão, tudo indica que aquele 
lance vai ficar sério. 
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TIME DO ♥
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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

03 22 27 42 53 55 61
FLUMINENSE/RJ

04 09 63 71 78

SETEMBRO

01 09 14 19 28 29 30

concurso: 5535

10 15 21 24 29 45

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Sexta 9/4/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 30
min 19

max 31
min 20

Cascavel
max 30
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 20

max 31
min 16

Curitiba
max 27
min 14

FASES 
DA LUA

Nublado
Sábado 10/4/2021

Nublado
Domingo 11/4/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/end — los. 4/néon. 5/hábil — piraí. 9/poliéster.
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U P A N A T U P

A V D R A M A
R E I S M A G O S

F A V O R I T O S
G A L T O U C A
U E C I R O R
A U T O D R O M O

D I T A D O R O S

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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PREVISÃO DO TEMPO

PR acena positivo para isenção de
impostos aos profissionais de eventos

O deputado estadual 
Delegado Fernando Mar-
tins (PSL) comemorou as 
medidas anunciadas pelo 
governo do Paraná para 
amenizar, em partes, os 
impactos econômicos nas 
pequenas e microempresas 
empresas por conta da pan-
demia de covid-19.

Entre as medidas, o go-
verno propõe ajudar com a 
prorrogação da validade das 
Certidões Negativas de Dé-
bitos Tributários e de Dívida 
Ativa Estadual. Além disso, 
cerca de 40 mil empresários 
que têm financiamentos ati-
vos na Fomento Paraná te-
rão as parcelas congeladas 
por seis meses.

“O Governo do Estado 
fez um aceno positivo às 
demandas que lei a ele, 
anunciando um auxílio 
emergencial para pequenas 
e microempresas parana-
enses dos segmentos mais 
afetados pela pandemia, in-
cluindo o setor de eventos”, 
afirmou o parlamentar.

No último dia 31, o de-
putado havia protocolado 
um requerimento na Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), solicitando ao gover-
no do Estado possibilitasse 
a isenção do pagamento dos 
tributos estaduais aos traba-
lhadores e empresários do 
setor de eventos.

De acordo com o parla-
mentar, “o setor de even-

tos, que engloba profissio-
nais dos mais diferentes 
matizes, como por exemplo, 
produtores, gerentes opera-
cionais, diretores técnicos, 
cerimonialistas, montado-
res, promoters, dentre ou-
tros, foram os primeiros a 
parar e provavelmente se-
rão os últimos a voltar às 
suas atividades”.

No documento, que foi 
endereçado ao secretário 
de Estado da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior, o parlamentar 
pediu, entre outras coisas, 
para que fosse “realizados 
estudos acerca da possibili-
dade de concessão de isen-

ção para o pagamento dos 
tributos estaduais devidos a 
partir de 18/03/2020”.

ICMS
Entre as medidas acena-

das pelo Governo também 
estão a publicação de decre-
tos que prorrogam o prazo 
de pagamento da parcela 
estadual do Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS) devido por 
optantes do Simples Nacio-
nal, e proporcionam o par-
celamento do ICMS devido a 
título de substituição tributá-
ria (GIA-ST), em até seis par-
celas mensais.

Auxilio emergencial
Além disso o governo também sugere conceder um auxilio 

emergencial de até quatro parcelas dependendo da atividade 
econômica. Segundo o Palácio do Iguaçu, seriam até quatro 

parcelas de R$ 250 para pequenas e microempresas paranaenses 
optantes do Simples Nacional com Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas (CNAE) de Transporte de Passageiros (como 
vans escolares e ônibus de turismo), de Confecções de Vestuário 

e Calçados (lojas de roupas, calçados e outros itens de vestuá-
rio), de Bares, Lanchonetes e Restaurantes e similares, e Aluguel 

de Equipamentos Recreativos e Esportivos.
As iniciativas propostas vão tramitar na Alep e, se aprovadas, 

beneficiaram 86,7 mil empresas em todo o Estado. Segundo o de-
putado Fernando Martins, o benefício irá trazer um alento impor-
tante para uma grande parcela destes empresários e profissionais 

que estão passando por sérias dificuldades. Além disso, muitos 
tiveram que demitir funcionários, o que aumentou o desemprego e 

trouxe problemas financeiros para milhares de famílias.
“Este é um ótimo começo, mas ainda há muito mais que pode 

ser feito para ajudar os empresários paranaenses. Continuaremos 
firmes, buscando a aprovação de medidas mais assertivas, como a 
isenção do pagamento dos tributos estaduais aos trabalhadores e 

empresários do setor de eventos”, finalizou.
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Deputados pedem
cancelamento do
aumento da luz

Um grupo de deputados 
estaduais assinou requeri-
mento para que a Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná (Agepar) 
cancele o reajuste na conta de 
energia previsto para vigorar a 
partir de 24 de junho. O au-
mento médio de 9,67% atinge 
consumidores da Copel.

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) apoia a ini-
ciativa e avalia que o reajus-
te causará grande impacto 
na sociedade em razão dos 
problemas sociais e econô-
micos já vividos por pesso-
as e empresas em razão do 
agravamento da pandemia. 
“Entendo que seria sensato 
por parte do Estado rever a 
aplicação deste aumento ou 
de qualquer outro percentual 
que seja proposto”, afirma.

De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) ainda haverá uma con-
sulta pública sobre o índice de 
reajuste já autorizado para a 
tarifa da estatal paranaense. 
Para residências e comércios 
de pequeno porte, que utili-
zam redes de baixa tensão, a 
alta chega a 9,72%, enquanto 

Conselho de Ética da Câmara arquiva
processo contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados apro-
vou ontem (8), por 12 votos 
contra 5, o arquivamento de 
representações contra o de-
putado federal Eduardo Bol-
sonaro por uma declaração 
dele favorável a um novo Ato 
Institucional número 5 (AI-5).

O Conselho aprovou o pa-
recer do deputado Igor Timo 
(Podemos-MG), relator das 
representações. Ele votou 
contra o prosseguimento do 
processo por “ausência de 
justa causa”. E o deputado 
Eduardo Bolsonaro afirmou 
nesta quinta-feira ser “menti-
ra” que ele defenda o fecha-
mento do Congresso. Mas 
ele defendeu em entrevista 
a Leda Nagle, em 2019, um 
“novo AI-5”, e o artigo 2º do 
AI-5, de 1968, diz: “O Presi-

clientes de alta tensão, prin-
cipalmente indústrias, terão 
aumento de 9,52%.

IMPACTO
“Justifica-se o presente re-

querimento a pública e notória 
existência de impacto social e 
econômico sobre o orçamento 
familiar e sobre a fluxo de caixa 
das empresas paranaenses”, 
informa o texto do requerimen-
to, “sendo medida de justiça 
socioeconômica a manutenção 

das tarifas nos atuais patama-
res, além de que o resultado 
do congelamento tarifário do 
período anterior não pode ser 
repassado de uma vez aos 
consumidores”.

O texto foi proposto inicial-
mente pelo deputado Nelson 
Luersen (PDT) e já recebeu 
assinaturas dos deputados 
Professor Lemos (PT), Anibelli 
Neto (MDB), Delegado Jaco-
vós (PL), Elio Rusch (DEM) e 
Boca Aberta Junior (Pros).

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) apoia a iniciativa e avalia que o reajuste causará 
grande impacto na sociedade

DIVULGAÇÃO

EDUARDO Bolsonaro afirmou ontem ser 
“mentira” que ele defenda o fechamento do 
Congresso

DIVULGAÇÃO

dente da República poderá 
decretar o recesso do Con-
gresso Nacional, das As-
sembleias Legislativas e 
das Câmaras de Vereado-
res, por Ato Complemen-
tar, em estado de sítio ou 
fora dele, só voltando os 
mesmos a funcionar quan-
do convocados pelo Presi-
dente da República”.

No entendimento do rela-
tor Igor Timo, ao declarar-se 
a favor da norma que abriu 
caminho para cassar depu-
tados e fechar o Congresso, 
Eduardo “não configurou gra-
ve irregularidade no desem-
penho do seu mandato, tam-
pouco afetou a dignidade da 
representação popular que 
lhe foi outorgada”.

Fernanda Melchionna 
(Psol-RS) e Paulo Guedes 

(PT-MG) apresentaram votos 
separados, pela admissibi-
lidade das representações 
contra Eduardo Bolsonaro. 
Ao fim da reunião, Melchion-
na anunciou que vai recorrer 
da decisão do Conselho.

Atualização
Termina na segunda-feira (12) o prazo para que os 
33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) atualizem as respectivas listas de filiados 
por meio do Sistema de Filiação Partidária (Filia). As 
relações devem conter as datas de filiação, os números 
dos títulos e os nomes dos filiados, entre outras 
informações. A regra está prevista na ‘Lei dos Partidos 
Políticos’, segundo a qual as legendas devem informar 
a lista com os dados dos filiados sempre na segunda 
semana dos meses de abril e outubro. Se a relação de 
filiados não for atualizada até a data-limite fixada, a 
filiação constante da última relação remetida à Justiça 
Eleitoral (JE) permanecerá inalterada.

Requisitos
De acordo com o 
secretário Judiciário do 
TSE, Fernando Alencastro, 
a filiação partidária é 
um dos requisitos para 
a obtenção do registro 
de candidatura a cargos 
eletivos. “O candidato 
deve estar filiado à 
sigla pela qual pretende 
concorrer com seis meses 
de antecedência da eleição. 
Por isso, o sistema Filia 
auxilia a Justiça Eleitoral 
a verificar umas dessas 
condições de elegibilidade, 
que é a filiação partidária”, 
explica Alencastro. A Lei 
dos Partidos Políticos 
também delegou à JE a 
função de publicar essas 
informações e arquivá-las.
 

Forte opositor
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Joaquim Barbosa está articulando nos bastidores uma 
oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Crítico do atual 
governo, Barbosa tem a intenção de aliar seu nome à 
esquerda para as eleições 2022. Aposentado do STF em 
2014, o ex-ministro quase foi candidato à presidência 
em 2018. Chegou a filiar-se ao PSB, mas desistiu da 
campanha. Em 2022, o nome de Barbosa deve estar 
atrelado a alguma campanha.

 Não quero ser vice
O ex-ministro diz 
que não quer se 
candidatar, mas a 
possibilidade não 
é descartada. O 
que parece certo 
é que Barbosa não 
quer ser vice de 
ninguém, mas, sim, 
cabeça de chapa. 
Barbosa também 
não descarta apoio 
a uma eventual 
candidatura do 
ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT), que teve seus 
direitos políticos 
restabelecidos 
recentemente. Ele diz acreditar que Lula não queira ser 
candidato em 2022. 

Duplicidade
A Justiça Eleitoral deve 
verificar duplicidades 
de filiação, o que não é 
permitido pela legislação. 
Nesses casos, é gerada uma 
notificação aos partidos 
e aos filiados envolvidos 
em duplicidade, e é aberto 
prazo para a apresentação 
de resposta. Somente 
depois desse processo de 
checagem é que a Justiça 
Eleitoral publica as listas 
de filiados. É importante 
ressaltar que às agremiações 
cabe apenas a atualização 
da lista, pois a submissão 
será automática, ou seja, 
o sistema processará 
todas as adequações, 
independentemente de 
comando pelo partido.

DIVULGAÇÃO
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Tribunal notifica
políticos que furaram
a fila da vacinação

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) encaminhou 
18 notificações a municípios 
pedindo explicações sobre a 
aplicação de vacinas contra a 
covid-19 em um prefeito, três 
ex-prefeitos e dezenas de ve-
readores do interior do Para-
ná. Eles aparentemente não 
se enquadram em nenhum 
dos grupos prioritários para 
imunização, conforme os crité-
rios definidos pelo Ministério 
da Saúde. O TCE não divulgou 
o nome dos municípios nem 
dos agentes públicos envolvi-
dos na vacinação indevida.

As prefeituras têm cinco 
dias para responder aos Apon-
tamentos Preliminares de 
Acompanhamento (APAs) en-
viados pela Corte, justificando 
o porquê das vacinações dos 
supostos fura-filas. Caso não 
sejam capazes de explicar 
devidamente as ocorrências, 
os gestores ficarão sujeitos à 
abertura de Tomada de Con-
tas Extraordinária, processo 
que pode resultar na aplicação 
de multas e outras sanções. 
Os responsáveis também po-
dem ter de responder no âm-
bito administrativo-disciplinar, 
bem como judicialmente nas 
esferas cível e penal, por atos 
de improbidade administrativa 
e crimes como peculato, cor-
rupção e abuso de poder.

O Tribunal ainda solicitou 
informações a quatro municí-
pios sobre casos de multiva-
cinados – quando o portador 
de um mesmo CPF suposta-

Municípios do PR ultrapassaram
a média no ranking da vacinação

Enquanto o Brasil acaba 
de ultrapssar a marca dos 
10% de vacinados com a 1ª 
dose contra a covid-19, e 
o Paraná ultrapassa chega 
próximo dos 12%, boa parte 
dos municípios paranaen-
ses fica bem acima desses 
percentuais conforme dados 
desta quarta-feira (7). Caso 
de Nova Laranjeiras, na re-
gião Centro-Sul, que propor-
cionalmente ao número de 
habitantes (11.241), ocupa 
a 1ª posição no Ranking da 
Vacinação da Secretaria Es-

tadual da Saúde (SESA), com 
21,44% da população vacina-
da com a 1ª dose, de um total 
de 2.410 doses recebidas. 
“Essa colocação é fruto da 
adesão da população à vacina 
e também ao grande esforço 
dos profissionais da saúde 
do nosso município, que se 
organizaram e se deslocaram 
até a reserva indígena Rio das 
Cobras, que pertence à nossa 
cidade, para vacinar um dos 
principais grupos prioritários”, 
comemora a secretária muni-
cipal de Saúde, Juceli Brugne-

ott Babinati. Na reserva são 
mais de 1.700 indígenas.

Já o percentual de pri-
meiras doses aplicadas 
em relação ao número de 
imunizantes recebidos 
chega a 100% em pelo 
menos sete municípios: 
Uniflor, Tapira, Mato Rico, 
Serranópolis do Iguaçu, 
Quarto Centenário, Tunei-
ras do Oeste e Guairaçá. 
E no caso de Guairaçá, 
também já foram aplicados 
100% das doses recebidas 
para a segunda aplicação.

mente recebe diversas do-
ses do imunizante. Essa si-
tuação foi verificada a partir 
de informações fornecidas 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) e pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU).

IRREGULARIDADES
Segundo o coordenador-ge-

ral de Fiscalização do TCE-PR, 
Rafael Ayres, é altamente im-
provável que as possíveis ile-
galidades tenham sido cau-
sadas por falhas técnicas. 
“Essa hipótese pode ser 
descartada, já que tanto os 
casos de agentes políticos 
fura-filas quanto de multiva-
cinados ocorreram somen-
te em municípios de médio 
e pequeno porte. Nenhum 
caso foi registrado em Curiti-
ba, Maringá e Ponta Grossa, 
por exemplo”, explicou ele.

Conforme apurado pelo 

Tribunal, diversos vereadores 
foram indevidamente vacina-
dos na condição de “moto-
rista de ambulância”, apesar 
de as informações presentes 
nos sistemas das prefeituras 
não demonstraram o exercício 
da atividade pelos parlamen-
tares. Também foram regis-
trados casos de agentes po-
líticos vacinados apenas com 
a justificativa “outros”, sem a 
apresentação de quaisquer in-
formações adicionais.

Entre as diversas situações 
detectadas, destacam-se a de 
um vereador sem formação 
superior que foi vacinado como 
farmacêutico; de outro que, 
apesar de ser motorista do qua-
dro de servidores do município, 
foi imunizado como médico; e 
de uma parlamentar que rece-
beu a vacina por ser ex-sócia 
de uma clínica médica perten-
cente ao marido.

O TCE não divulgou o nome dos municípios nem dos agentes públicos envolvidos na 
vacinação indevida

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

13º salário
Os vereadores de Curitiba aprovaram esta semana uma 

recomendação para que a prefeitura pague a primeira parcela 
do 13º dos servidores municipais em abril. O objetivo é 

fortalecer a economia local, que vem amargando prejuízos 
com as restrições necessárias para o combate da pandemia 

do novo coronavírus. O adiantamento do pagamento em 
2020 contribuiu com um aporte de aproximadamente R$ 

127 milhões na economia local, fato que permitiu uma 
recuperação mais rápida dos setores de comércio e serviços. A 

proposta foi encaminhada para a administração municipal.

Máscaras N95
A ACP (Associação Comercial 
do Paraná) distribuiu mais de 
3 mil máscaras N95 e folders 
informativos no centro da 
cidade, reforçando suas 
ações contra a covid-19. Em 
um mutirão de diretores 
e colaboradores, as 
máscaras foram entregues 
a comerciantes da Rua XV 
e entorno e diretamente 
aos passageiros de ônibus 
e pessoas que circularam 
pelo centro. No total, nesta 
primeira etapa da campanha, 
a entidade está distribuindo 
20 mil máscaras diretamente 
aos associados para uso 
de seus colaboradores, 
especialmente no 
transporte coletivo.

Maior do Sul
O governador Ratinho Junior e 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, inauguraram a nova 
pista de pousos e decolagens 
do Aeroporto Internacional 
de Foz do Iguaçu/Cataratas. A 
pista ganhou 664 metros de 
extensão, passando de 2.194 
metros para 2.858 metros, 
tornando-se a maior pista em 
aeroportos do Sul do Brasil. 
Com investimento de R$ 53,9 
milhões, a obra é fruto de 
uma parceria entre a Itaipu 
Binacional, a Infraero e o 
governo do Estado.

Setor de eventos
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei 
que cria o Perse (Programa 
Emergencial de Retomada 
do Setor de Eventos). O 
projeto prevê o parcelamento 
de débitos de empresas 
do setor de eventos com 
o Fisco federal, além de 
medidas para compensar a 
perda de receita em razão 
da pandemia de covid-19. A 
regra geral prevê desconto 

de até 70% sobre o valor 
total da dívida e até 145 
meses para pagar, exceto os 
débitos previdenciários. A 
matéria segue para sanção 
presidencial.

Salvando vidas                                            
A Heineken, em parceria com 
o BNDES, irá doar parte do 
dinheiro que iria para o Rock in 
Rio para a instalação de quatro 
usinas de oxigênio no País, 
além de servir para a compra 
de cilindros e equipamentos 
de proteção individual para 
profissionais de 40 hospitais 
filantrópicos. Ao todo, serão 
aportados R$ 9 milhões na 
parceria que faz parte da 
campanha “Salvando Vidas”.

Vacinação em massa
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que 
a economia brasileira está se 
reerguendo, mas ressaltou 
que é preciso avançar na 
vacinação em massa no País 
para sustentar o crescimento. 
O governo tem sido alvo de 
críticas quanto à demora no 
avanço da imunização no País, 
no momento em que o Brasil 
passa pelo pior momento da 
pandemia de coronavírus.

Apagão
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, foi avisado de 
que o Brasil pode enfrentar 
um apagão de vacinas 
nas próximas semanas. 
O Butantan suspendeu a 
produção porque o IFA 
(Insumo Farmacêutico Ativo) 
não chegou da China na data 
esperada. O cronograma de 
produção da Fiocruz está 
aquém do previsto. A meta 
de Queiroga era de que, ainda 
em abril, o Brasil já estivesse 
vacinando 1 milhão de pessoas 
por dia, mas esse objetivo 
ainda está bem distante.
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colunaUmuarama recebe
hoje mais 2735 doses
de vacinas contra covid

O Paraná vai intensificar 
o processo de vacinação de 
domingo a domingo com a 
distribuição de um novo lote 
de imunizantes contra a co-
vid-19. As 242.050 doses 
encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde começaram a che-
gar ontem (quinta-feira, 8) nas 
22 Regionais que formam o 
sistema público de saúde do 
Estado. O material será trans-
portado do Centro de Medica-
mentos do Paraná (Cemepar), 
em Curitiba, por meio de aero-
naves e caminhões.

Previsão é de que na ma-
nhã desta sexta-feira (9) a 12ª 
Regional de Saúde de Umua-
rama receba 6285 doses. 
Destas, ficam em Umuarama, 
2735 doses dos imunizantes 
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 
e Coronavac/Butantan. Par-
te destas vacinas são para 
aplicação em primeira dose 
nos profissionais da força de 
segurança, trabalhadores na 
área de saúde e em pesso-
as com idades entre 65 e 69 
anos. Outra parte será aplica 
como segunda dosagem em 
trabalhadores na área de saú-
de e em pessoas com idades 
entre 70 e 74 anos.

Essa é a 12ª remessa des-
tinada ao Paraná pelo Governo 
Federal. É formada por 127.250 
imunizantes da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz e 114.800 da Co-
ronavac/Butantan. Com o lote, o 
Paraná recebeu até o momento 
2.495.350 conjuntos vacinais.

“O pedido é para agilizar a 
distribuição. Queremos que os 
municípios aproveitem o fim de 
semana para vacinar o maior 
número possível de pessoas. 
Ficar sem vacina é sinal de que 
todas as doses foram aplica-
das. Não queremos vacina no 

Vacinação
Até o início da tarde desta quinta, de acordo com o Vacinôme-

tro da Secretaria de Estado da Saúde, 1.323.739 moradores do 
Estado haviam recebido pelo menos a primeira dose do imunizan-

te, e 311.153 já completaram a imunização com a segunda. Em 
números gerais, Curitiba (239.685), Londrina (76.216), Maringá 

(53.158), Cascavel (40.815) e Ponta Grossa (34.566) foram os mu-
nicípios que mais aplicaram a primeira dose.

Nova remessa
Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto sinalizou que o Paraná 

deve receber uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 no co-
meço da próxima semana. Ele reforçou que o planejamento é garantir 
a imunização de todas as pessoas com mais de 60 anos até o fim deste 
mês. “É o grupo que mais sofre com a doença, que mais fica internado 

e também vem a óbito. A nossa logística está pronta. Tão logo che-
guem as vacinas, logo aplicaremos nos paranaenses”, disse.

estoque. Queremos sim no bra-
ço dos paranaenses”, afirmou 
o governador Ratinho Jr.

Ele acompanhou nesta 
quinta-feira (08) a chegada do 
novo carregamento de imuni-
zantes ao Cemepar. E voltou a 
pedir agilidade a todos os en-
tes envolvidos com o processo. 
“Seja com a primeira ou com a 
segunda dose, precisamos va-
cinar o mais rapidamente pos-
sível. Usar tudo o que temos. 
Não é o momento de parar nem 
um dia sequer, usar esquema 
de guerra para vacinar”, disse.

A remessa da AstraZeneca 
está dividida em 70.338 para 
aplicar como primeira dose 
em idosos de 65 a 69 anos e 
50.868 como segunda dose 
para os trabalhadores de saú-
de imunizados em janeiro, 
quando o primeiro lote do me-
dicamento chegou ao Paraná. 
O intervalo de aplicação des-
se imunizante é de três me-
ses. Há, ainda, 5% (6.044 do-
ses) separadas como reserva 
técnica, seguindo o protocolo 
do Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde. O conjunto 

integra um lote de 2.407.750 
para todo o País.

Já as doses do Butantan 
estão divididas entre 25.040 
para idosos de 65 a 69 anos 
e 2.277 para profissionais de 
segurança pública, ambas des-
tinadas para a primeira aplica-
ção. Outras 70.715 são para 
idosos entre 70 e 74 anos e 
11.212 para trabalhadores da 
saúde, ambas como segunda 
dose, além da reserva técnica 
(5.556 doses). Elas são parte 
de um lote de 2.008.800 apli-
cações para todo o Brasil.

A inclusão das forças de 
segurança respeita a distri-
buição realizada pelo Minis-
tério da Saúde. O grupo é 
considerado prioritário tam-
bém pelo Plano Estadual de 
Vacinação contra a covid-19.

“Precisamos destacar que a 
segunda dose é tão importante 
quanto a primeira. É ela que ga-
rante o fechamento do ciclo de 
imunização. Peço à população 
que acompanhe a caderneta 
de vacinação e entre em conta-
to com o município para saber 
quando e onde tomar a segunda 
dose”, ressaltou Ratinho Junior.

ESSA é a 12ª remessa destinada ao Paraná pelo Governo Federal. É formada por 127.250 imunizantes

GILSON ABREU/AEN

Quem foi?
Prenderam um vereador 
suspeito de assassinato no 
Rio, mas até hoje a Polícia 
Civil não sabe quem mandou 
matar a vereadora Marielle 
Franco. O pistoleiro preso é 
só omertà.

Ondina News
Jaques Wagner nega sua 
candidatura ao governo da 
Bahia. O carioca-baiano 
é discreto. Diz que nada 
está decidido. A conferir os 
próximos capítulos 
da sucessão.

Mato Grosso-Pará
O ministro Tarcísio de 
Freitas tem uma meta até 
fim do Governo: concluir a 
Ferrogrão. É o seu cartão-
postal para se cacifar para 
um eventual segundo 
mandato de Bolsonaro.

Trava...  
A oposição critica o 
presidente Jair Bolsonaro 
pelo atraso na compra e 
liberação de vacinas contra 
a covid-19. Mas também 
não ajuda. Querem o 
caminho mais longo e 
burocrático para a liberação 
de doses de laboratórios 
não analisadas: audiências 
públicas com representantes 
da Anvisa, Ministério 
da Saúde, debates com 
especialistas etc. 

...nessa hora?
Para a base governista, 
isso é trabalho apenas 
para a Saúde e a Anvisa. 
Fazer debate agora é uma 
burocracia parlamentar que, 
no momento, só servirá para 
dar promoção e publicidade 
aos parlamentares. 

Emergencial para patrão
Representantes de entidades patronais pedem urgência 

ao governo federal na solução para crédito imediato 
e facilitado nos bancos oficiais, e apoio do Ministério 
da Economia e Banco Central junto a bancos privados. 
As instituições começaram a bloquear crédito com os 

reports de alto risco de calotes nos empréstimos, diante 
do cenário pandemia-economia. O empresário Reynaldo 

Lima Jr, do Sescon-SP, do setor de comércio e serviços, cita 
que o Brasil pode seguir o modelo dos Estados Unidos: 

cheques do Governo pelos Correios. “Eles parecem 
atrasados, mas não são. Evitam que o dinheiro fique preso 

a burocracias válidas para condições normais”.

Lotação
Cresceram nas estradas 
os registros das Polícias 
Rodoviárias de flagrantes 
de transportes clandestinos 
diante das restrições aos 
ônibus impostas 
pelas prefeituras.

Sem aumento
Mesmo com o aumento de 
39% no custo do gás natural 
anunciado pela Petrobras, 
a Gasmig decidiu manter a 
tarifa do gás residencial até 
2022 sem aumento.

Raios-x 
Um balanço da Confederação 
Nacional de Municípios 
mostra que 71,14% das 
prefeituras brasileiras estão 
irregulares na situação 
cadastral junto à União para 
efeitos de repasses federais, 
e 28,86% estão regulares. 
Minas Gerais é o Estado que 
tem mais cidades em situação 
ok (49,47% de 853 cidades), 
enquanto no Amazonas 
somente 4,84% estão em dia 
com cadastro - do total de 62 
municípios.

Fator pandemia
Pesquisa do Imovelweb 
mostra que 78% dos 
entrevistados usuários do 
portal desejam trocar de 
imóvel, de preferência com 
mais espaços livres. 

Zé Esplanador
Para Zé Esplanador, nosso fiel 
leitor, o governo trata mal o 
povo pobre, e pior o patronato, 
que sequer tem auxílio 
emergencial para segurar as 
empresas neste Brasil que 
é uma das maiores cargas 
tributárias e burocracias 
empregatícias do mundo. 
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Carreta carregada com cigarros
paraguaios é apreendida pela PM

Um homem de 30 anos de 
idade foi preso em flagrante 
quando conduzia uma carreta 
carregada com centenas de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai. A apreensão 
foi realizada na manhã de 
ontem (quinta-feira, 8) por 
integrantes do Serviço Reser-
vado (P2) da Polícia Militar 
de Umuarama. Os policiais 
monitoraram e acompanha-
ram a carreta entre o Parque 
das Jabuticabeiras (rodovia 
PR-580) e a Estrada Bonfim 
(entre o trevo de acesso ao 
município de Maria Helena e 
o entroncamento à rodovia 
PR-323), até que realizaram a 
abordagem perto da entrada 
do Jardim Metropolitano.

Na ocasião, foram abor-
dadas duas carretas. Além 
da Scania carregada com os 
cigarros, também foi averi-
guada um caminhão trator 
Mercedes Benz que puxava 
um bitrem. Mas nada de irre-
gular foi constatado. Antes de 
ser liberado, um cão farejador 
foi levado até a rodovia para 

Duas crianças são atropeladas por
motociclista embriagado em Iporã

Feliz aniversário

Policiais Militares de 
Pérola recuperaram ontem 
(8) pela manhã, um veí-
culo GM Cruze com alerta 
de furto/roubo na cidade 
de Santo André, estado 
de São Paulo. O veículo foi 
levado por criminosos em 
31 de agosto de 2020.

Os policiais estavam 
realizando um patrulha-
mento de rotina na Ave-
nida Café Filho, no cen-
tro de Pérola, quando 
realizaram a abordagem. 
Na checagem, os poli-
cias descobriram que o 
veículo era clonado. Na 
verificação do chassi foi 
constatado o aler ta.

Um homem foi preso. 
Segundo a PM, a detenção 
do condutor aconteceu no 
dia em que ele completaria 
26 anos de idade. O detido, 
que é morador em Querên-
cia do Norte, foi conduzido 
junto com o veículo à dele-
gacia de Polícia Civil.

Duas crianças de 11 anos 
foram atropeladas por um moto-
ciclista embriagado no centro de 
Iporã. A situação aconteceu por 
volta das 19h30 de quarta-feira 
(7) quando as vítimas transita-
vam com bicicletas. A Polícia 
Militar informou que, após o 
atropelamento, o condutor 
fugiu do local sem prestar 
socorro às vítimas.

Foram coletadas infor-
mações de pessoas que 

estavam nas proximidades 
e, com base nos dados cole-
tados, os policiais milita-
res, com apoio de guardas 
municipais de Iporã conse-
guiram localizar o autor do 
atropelamento.

O homem de 48 anos foi 
submetido a um exame com o 
etilômetro, que apontou 1,11 
mg/l de álcool por litro de ar 
expelido. O motociclista foi 
conduzido para a Delegacia 

de Iporã onde foi autuado em 
flagrante por embriaguez na 
direção de veículo e também 
por omissão de socorro, pois 
fugiu do loca. A moto também 
foi apreendida devido a irre-
gularidades, segundo a PM.

Uma das vítimas sofreu 
apenas escoriações e foi 
encaminhada pela Defesa 
Civil ao Hospital Municipal 
de Iporã para atendimento 
médico.

procurar drogas.
Com a constatação de 

que apenas um dos veícu-
los transpor tava produtos 

ilícitos, o mesmo fio levado 
ao pátio do 25º Batalhão da 
PM, onde foi descoberto que 
o semirreboque foi roubado 
na cidade de Monte Mor, São 
Paulo, no dia 13 de janeiro de 
2021. O veículo estava com 
placas adulteradas de Belo 
Horizonte/MG e o caminhão 
trator também é roubado. O 
crime aconteceu na cidade de 

Hortolândia/SP, no dia 11 de 
janeiro de 2021.

A carga e posteriormente 
o veículo, junto com o moto-
rista, foi levado à delegacia 
da Polícia Federal de Guaíra. 
Segundo os policiais, a car-
reta carregava uma carga 
contendo 800 caixas de cigar-
ros paraguaios. O condutor é 
morador em Iporã.

Uma mulher de 30 anos de idade sofreu ferimentos leves depois que se 
envolveu em um acidente no centro de Umuarama, no início da manhã de 
ontem (quinta-feira, 8). Ela conduzia um Jeep Renegade pela avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca, em frente ao ambiente onde acontecem as 
feiras do produtor às quartas. Ela seguia em direção no sentido à rua Ara-
pongas e, segundo testemunhas, o sol nascendo e baixo, de frente com 
seu pára-brisas, teria ofuscado a visão da motorista que colidiu contra um 
Volkswagen Fox e com um Volkswagen Polo, que estavam estacionados. 
Com o choque, o Jeep tombou e ficou no meio da pista de rolamento. 
A condutora foi socorrida com ferimentos leves por equipes do Samu e 
levada ao hospital Nossa Senhora Aparecida.

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

CAMINHÃO trator e semirreboque roubados transportavam R$ 800 caixas de cigarros contrabandeados

ALEX MIRANDA
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

Unipar promove Missão Covid em Umuarama: Médicos podem se cadastrar para atender na plataforma

O objetivo é que mais médicos se cadastrem para atuar no aplicativo que possibilita teleconsultas gratuitamente para pacientes 
com sintomas gripais

Um aplicativo que permite que pacien-
tes, com sintomas gripais, recebam 
atendimento gratuito de médicos por meio 
da telemedicina, esse é o Missão Covid, 
que foi criado há cerca de um ano. Há 
alguns meses, o coordenador do Ciape 
(Centro de Apoio a Projetos Empresariais) 
da Universidade Paranaense conheceu o 
projeto e foi daí  que surgiu a necessidade 
de encontrar uma maneira de auxiliar.

“A ideia do Ciape é engajar esse projeto de 
maneira mais impactante na região. Por 
isso, fizemos o convite à representantes da 
região, como membros da prefeitura de 
Maringá, de deputados estaduais e a 
Associação Médica de Umuarama. A ideia é 
que o projeto se torne conhecido e mais 
médicos possam se cadastrar para atuar na 
plataforma e que a população conheça essa 
possibilidade de consulta”.

Por meio de uma reunião on-line, represen-

tantes da região puderam conversar com o 
idealizador do projeto, o  cardiologista 
Leandro Rubio. O bate-papo foi importante 
para que o sistema utilizado no aplicativo 
fosse conhecido. "Atualmente temos uma 
demanda muito grande de atendimentos e 
não estamos conseguindo dar conta com o 
tanto de médicos que temos cadastrados. 
Essa parceria de divulgação com outras 
cidades é importante e a Unipar entrar 
como idealizadora disso é fundamental." 
reforça Leandro.

O atendimento é feito de forma gratuita e o 
médico que quiser participar precisa, 
apenas, encontrar um tempo na sua 
agenda para conseguir atender aos 
pacientes que se cadastrarem no Missão 
Covid em busca de uma consulta.

O aplicativo permite que o paciente, que 
está com sintomas gripais, não precise se 
deslocar até uma unidade de saúde para 
receber atendimento médico de qualidade. 

“Podemos deixar o Pronto Atendimento, 
por exemplo, apenas para os casos mais 
graves.” explica Bruno.

Alguns médicos de Umuarama já 
começaram a se cadastrar, é o caso do 
cirurgião-plástico e professor da Unipar, 
Thiago Iria. “Eu tive covid em novembro e 

Missão Covid

Os pacientes podem solicitar atendimento 
médico pela plataforma, e o atendimento é 
realizado por chamada de vídeo no WhatsApp, 
gratuitamente. Caso o paciente apresente sinais 
que indiquem a necessidade de avaliação 
médica presencial, ele é orientado a ir ao 
hospital. 

A Missão Covid foi fundada pelos médicos 
Leandro Rúbio e Raphael Brandão, pelo 
especialista em inovação digital Cristiano 
Kanashiro e pelo executivo de tecnologia da 
informação Carlos Franchi Júnior. A plataforma 
não tem fins lucrativos e busca mais médicos 
voluntários para auxiliarem no atendimento.

queria fazer algo para poder ajudar, mas 
para eu atender em outros locais é muito 
difícil, ainda mais tendo que conciliar com a 
rotina do consultório e de casa. Então, 
assim que soube da plataforma, fiz  o 
cadastro e, em breve, vou começar a 
realizar os atendimentos.”

No caso da "Missão Covid", pacientes que 
precisam de atendimento devem entrar no site 
(https://missaocovid.com.br/)  fazer o cadastro 
e solicitar o atendimento. Médicos interessados 
em fazer parte da plataforma como voluntários 
também devem se cadastrar pelo site.

Umuarama registra 34 novos casos
e nenhuma morte por coronavírus

O boletim epidemiológico 
divulgado ontem (quinta-feira, 
8) pela Secretaria Municipal 
de Saúde, trouxe esperan-
ça e números que podem 
ser considerados baixos de 
novos casos de covid-19 
registrados diariamente na 
cidade. Nenhuma morte foi 
confirmada, nem de dias an-
teriores e apenas 34 novos 
casos foram constatados. 
São 18 homens, 14 mulhe-
res e duas crianças, que ele-
vam para 9.378 o número de 
pessoas com diagnóstico po-
sitivo para coronavírus des-
de o início da pandemia.

Desse total, 8.412 se recu-
peraram da doença, 132 mor-
reram e 801 estão em isola-
mento domiciliar no momento.

Além dessas, há 41 pa-
cientes internados com a do-
ença, 21 deles em unidades 
de terapia intensiva e 20 em 
enfermarias, e outras 796 
pessoas seguem com suspei-
ta de infecção pelo vírus.

Nos hospitais com ala co-
vid em Umuarama, conforme 
a última atualização, havia 37 

leitos de UTI ocupados (dos 
38 conveniados ao SUS) e 
45 das 64 enfermarias eram 
ocupados por pacientes aco-
metidos pela doença. As noti-
ficações de síndromes gripais 
somam 23.411, das quais 
13.237 foram descartadas 
para coronavírus.

NO PARANÁ
Mais 4.777 casos de co-

vid-19 e 374 mor tes foram 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Saúde em 
boletim emitido na quinta-
-feira (8). Os números são 
referentes a meses ou se-
manas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas. Os 
dados acumulados do moni-
toramento da doença mos-
tram que o Paraná soma 
868.567 casos confirma-
dos e 18.375 óbitos, desde 
o início da pandemia.

Os casos confirmados di-
vulgados na quinta são de abril 
(3.344) março (1.262), feverei-
ro (90) e janeiro (27) de 2021 
e dos seguintes meses de 

2020: abril (2), maio (1), julho 
(4), agosto (2), setembro (5), 
outubro (4), novembro (14) e 
dezembro (22).

INTERNADOS
O boletim relata que há 

2.536 pacientes com diagnós-
tico confirmado de covid-19 
internados. São 2.031 em lei-
tos SUS (976 em UTI e 1.055 
em enfermaria) e 505 em lei-
tos da rede particular (298 em 
UTI e 207 em enfermaria). Há 
outras 2.551 pessoas inter-
nadas, 1.628 em UTI e 923 
em enfermaria, que aguardam 
resultados de exames. Elas 
estão em leitos das redes pú-
blica e particular e são consi-
deradas casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A secretaria estadual in-

formou a morte de mais 374 
pacientes. São 147 mulhe-
res e 227 homens, com ida-
des que variam de 26 a 99 
anos. Os óbitos ocorreram 
de 4 de abril de 2020 a 8 de 
abril de 2021.
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Consultoria gratuita
Uma oportunidade imperdível 
para os associados. Através da 
parceria com a Cacier, Sebrae, 
Sicoob e Sicredi, disponibilizamos 
consultorias gratuitas na 
área de gestão, individuais e 
especializadas, contemplando 
diagnóstico a partir dos seguintes 
critérios de avaliação: liderança, 
estratégia e planos, clientes, 
processos, pessoas, finanças e 
resultados. Não perca tempo e 
ligue para  3621-6700.

Interativa 500
Nosso boletim informativo 
semanal chega, com muito orgulho, 
a 500 edições. Uma compilação 
que dosa conteúdo relevante e 
linguagem amena, direcionada 
principalmente aos associados, 
mas que também é distribuída aos 
veículos de comunicação. Muita 
disposição para seguir informando 
com critério e cumprindo nossa 
premissa institucional.

Destaque no estado
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama fechou o primeiro 
trimestre com 473 profissionais 
colocados no mercado de 
trabalho. Outra boa notícia é o 
desempenho do município em 
relação à colocação de aprendizes: 
1º lugar no Paraná, com 118 
jovens contratados. Umuarama 
ficou em 5º lugar no resultado 
da intermediação de mão de 
obra, que é uma das principais 
atribuições das agências.

Abril Para a Saúde
A Associação Médica de 
Umuarama (AMU) lançou a 
campanha Abril Para a Saúde - 
Por uma vida mais saudável. O 
foco é a promoção da saúde e 
divulgação de hábitos simples 
que podem ajudar as pessoas 
a não ficarem doentes. Um 
dos destaques abordados 
é a obesidade, considerada 
atualmente uma pandemia.

Licitações e pregões
A agenda de licitações e pregões dos 
próximos meses em Umuarama foi 
atualizada, para facilitar a organização 
das empresas interessadas em 
vender ao município. Com isso, o 
fornecedor sabe com antecedência 
o que a prefeitura vai comprar 
e tem tempo hábil para juntar a 
documentação, realizar orçamentos 
e elaborar uma proposta consistente 
para disputar os certames.

Sabadão
Mais um Sabadão na área, com lojas abertas das 9h às 17h. Respeito 

irrestrito aos protocolos sanitários e a oportunidade de pesquisar com 
critério e aproveitar condições únicas. Além dos procedimentos essenciais, 

a Aciu recomenda não levar crianças. Bom senso e ótimas compras.

Suporte
A agenda é uma ferramenta do 
programa Umuarama Compra 
Mais, que reúne Prefeitura, Aciu 
e Sebrae com a meta de atrair 
fornecedores locais e ampliar a 
participação das empresas da 
cidade nas compras realizadas 
pelo município. Na Aciu, o 
associado recebe os editais do 
setor público em primeira mão 
e tem a oportunidade de entrar 
rapidamente nos processos.

Doação via IR
Pessoas físicas e jurídicas podem 
destinar parte do Imposto de 
Renda ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA). O órgão 
é encarregado de repassar os 
recursos às entidades que cuidam 
de crianças e adolescentes em 
Umuarama. Os contribuintes 
interessados em repassar o 
imposto como forma de doação 
às entidades beneficentes devem 
entrar em contato pelo telefone 
(44) 3906-1092 ou pelo email 
cmdca@umuarama.pr.gov.br.

Microcrédito
Um acordo de cooperação vai 
permitir a oferta de microcrédito 
pelas Agências do Trabalhador, 
via Banco do Empreendedor e 
Banco da Mulher Paranaense. 
A ideia é transformar as Agências 
do Trabalhador em Agências do 
Trabalho e Empreendedorismo, 
com foco também no perfil 
empreendedor. Segundo o 
governo estadual, um cronograma  
consistente será divulgado até a 
segunda quinzena.

Tiradentes
Via ofício ao Executivo municipal, a 
Aciu solicita a abertura no comércio 
no próximo dia 21, Tiradentes. 
Atende o clamor de um expressivo 
número de empreendimentos, 
que após sucessivos períodos de 
inatividade decorrentes de decretos, 
enfrentam situação financeira 
complicada. O comércio está 
comprometido, mais do que 
nunca, com o cumprimento 
rigoroso dos protocolos, e de fato 
precisa buscar formas de minimizar 
as perdas acumuladas.

“Não há nada como o sonho para 
criar o futuro. Utopia hoje, carne 
e osso amanhã” - Victor Hugo

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Umuarama deve atuar 
em todas as frentes 
para agilizar vacinação

A Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP) criou o Consórcio 
Nacional de Vacinas das Cida-
des Brasileiras (Conectar), 
pessoa jurídica autônoma, 
de natureza pública e autár-
quica, para acelerar a obten-
ção de vacinas e insumos 
para a imunização contra a 
Covid-19 nas municipalidades 
que o compõem.

Diante da possibilidade 
cada vez maior de aquisição 
direta de imunizantes con-
tra a Covid-19, por estados, 
municípios e iniciativa pri-
vada, o Poder Executivo de 
Umuarama, escorado na Lei 
Municipal 4.466/2021, ratifi-
cou o protocolo de intenções 
do consórcio, passando a 
fazer parte dele antes mesmo 
da primeira assembleia geral 
de constituição, realizada em 
22 de março deste ano.

Embora a adesão ainda 
não garanta a aceleração 
da imunização da popula-
ção local, “representa mais 
um caminho que pode levar 
nosso município à realiza-
ção desse sonho”, explicou 
o prefeito Celso Pozzobom. 
Ainda segundo ele, “o con-
sórcio ostenta maior capaci-
dade para a aquisição de um 
número elevado de doses e 
essa adesão não impede o 
município de comprar vaci-
nas em nome próprio, o que 
demonstra ser vantajoso par-
ticipar dele”, disse.

A ponte de acesso ao Jardim São Cris-
tóvão (próximo à estação de tratamento 
de esgoto da Sanepar), foi liberada para 
o tráfego depois de passar por obras de 
reforço da estrutura e recuperação da 
cabeceira sentido rodovia PR-323. A 
capa asfáltica ainda não foi colocada, mas 
a passagem de veículos está normalizada 
durante um período de acomodação da 
base, recomposta com brita graduada e 
rachão. A Secretaria Municipal de Obras 
precisou interditar totalmente a ponte 
para os reparos por cerca de 10 dias – o 
trabalho mais demorado foi feito na base 
da estrutura, sem bloquear o trânsito que 
desde o início de março vinha sendo 

feito em meia pista, após o afundamento de parte da cabeceira. A base da ponte foi reforçada com uma grossa laje 
de concreto e o preenchimento de espaços que estavam sendo erodidos pela água do córrego Pinhalzinho. O rio 
precisou ser desviado para colocação de blocos de concreto e demolição, uma camada de pedra rachão e concreto 
usinado. “Com este trabalho, acreditamos que não haverá mais erosão sob a estrutura e, desta forma, os aterros das 
cabeceiras estarão protegidos”, disse o secretário de Obras, Isamu Oshima.

Ampliação
Fez ainda tratativas com a OPAS/OMS para que interceda junto 

ao Covax Facility buscando ampliar a participação na aquisição de 
vacinas e antecipação das entregas e a articulação acerca do com-

bate à Covid-19 com o Senado Federal.
É de se destacar, ainda, que o consórcio Conectar, além de con-

tar com a consultoria técnica da epidemiologista Carla Domingues, 
que esteve à frente do PNI por dez anos, já obteve promessa de 

doação no valor de R$ 4 milhões de uma empresa privada.

Atualmente, o consórcio é 
composto por cerca de 1.800 
municípios, tendo recebido a 
manifestação de interesse de 
mais 2.600, sendo 25 capi-
tais. Desde sua constituição, 
tem mantido intensa agenda 
de trabalhos e que tem sido 
criteriosamente acompanhada 
pelo Poder Executivo local.

Entre as ações já realiza-
das pelo Conectar destaca-se 
a reunião com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 

quando os municípios mani-
festaram o intuito de colabo-
rar com o Programa Nacional 
de Imunização (PNI) e trata-
tivas diplomáticas com os 
EUA, na tentativa de que o 
país faça um empréstimo 
ao Brasil de doses que pos-
sui estocadas da vacina da 
AstraZeneca, assim como 
que ajude o consórcio na 
intermediação com os labo-
ratórios Pfizer, Moderna e 
Johnson & Johnson.

O consórcio é composto por cerca de 1.800 municípios, tendo recebido a manifestação de 
interesse de mais 2.600, sendo 25 capitais

DIVULGAÇÃO

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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O FUTURO É LOGO ALI, ESTEJA PRONTO!

2021

AINDA HÁ CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO COM 

INSCRIÇÕES ABERTAS E DISPONÍVEIS PARA TODAS 

AS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS DA UNIPAR. 

AS OPÇÕES ABRANGEM TODAS AS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO E ESTÃO SINTONIZADAS COM O 

MERCADO, DE FORMA A AGREGAR PONTOS 

FORTES E DIFERENCIAIS ÀS CARREIRAS.

Acesse o site www.unipar.br e fique por dentro 

de todas as informações do seu interesse.

Divisão entrega alimentos e
leite para famílias de alunos

A Secretaria Municipal de 
Educação – por meio da Divi-
são de Alimentação Escolar 
– retomou a distribuição dos 
kits de alimentos para famílias 
dos alunos cadastradas no 
Programa Merenda em Casa, 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família ou com renda 
familiar de até dois salários-
-mínimos. A entrega foi divi-
dida em grupos e iniciou na 
terça-feira, 6, para as famí-
lias do Grupo 1. Nesta quinta-
-feira, 8, foi a vez dos estabe-
lecimentos do Grupo 2.

Na Escola Municipal Viní-
cius de Moraes, a diretora 
Deisy Duarte e sua equipe 
organizaram a entrega com 
a máxima segurança, a fim 
de evitar o risco de contágio 
do coronavírus. Os servido-
res atuam com equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) – especialmente o 
protetor facial acrílico – e os 
beneficiários aguardaram do 
lado de fora, com distancia-
mento. Uma pessoa de cada 
vez adentrava ao estabeleci-
mento para receber a cesta, 
protegida por máscara e com 
álcool gel à disposição para 
higienizar as mãos.

Os alimentos eram muito 
aguardados pelas famílias 
dos alunos. “É de muita 
ajuda para as famílias que 
vivem aqui (no Parque Jabu-
ticabeiras) e precisam. Com 
certeza vai ajudar muito as 
pessoas que não tem como 
comprar (alimentos), nesse 
momento em que vivemos, 

As lâmpadas fluorescentes de vapor de 
sódio e mercúrio não devem ser desti-
nadas ao lixo comum, no momento do 
descarte. Os consumidores devem devol-
ver suas lâmpadas usadas nos pontos de 
recebimento instalados no comércio, junto 
a distribuidores ou revendedores. O 
processo de logística reversa das lâmpadas 
inclui o gerenciamento das etapas de 
coleta, transporte, triagem, consolidação 
e tratamento na indústria de reciclagem. 
“As lâmpadas estão enquadradas no 
processo de logística reversa, que consiste 
em retornar para a cadeia produtiva todo 
o material coletado. É dever dos comer-
ciantes, fornecer um local de descarte 

pós-consumo para os consumidores”, lembra o diretor de Meio Ambiente da Prefeitura, Matheus Michelan Batista.
Para auxiliar no processo, fabricantes criaram a Reciclus, que disponibiliza pontos de entrega em estabelecimentos para 
que pessoas físicas descartem suas lâmpadas usadas.“Em Umuarama temos conhecimento que os supermercados Cidade 
Canção e algumas lojas que comercializam lâmpadas possuem esses pontos de entrega dentro dos seus estabelecimen-
tos. Ao efetuar a troca, o consumidor precisa saber que não pode jogar a lâmpada queimada no lixo e não deve 
quebrá-la em hipótese alguma”, orientou o diretor.

que vive o nosso país”, disse 
Gabriela Ferreira.

“É uma ação bacana, que 
ajuda bastante. No meu caso 
temos três crianças em casa 
e toda semana fazemos a ‘fei-
rinha’. Ajuda bastante e nos 
livra essa semana de comprar. 
É uma ação legal e voltada às 
famílias da nossa região”, 
completou Gerusa Francisca.

Para a merendeira Sônia 
Dias de Oliveira, que atua 
na escola, as doações são 
muito importantes para as 
famílias do bairro. “O Jabu-
ticabeiras é um bairro muito 
carente. Os alimentos vão 
beneficiar muitas pessoas. 
É impor tante para quem 
recebe, mas a sensação é 
muito boa pra quem entrega, 
é uma satisfação enorme. A 
gente que conhece o bairro 
sabe da necessidade dessas 
famílias”, resumiu.

Enquanto não retornam as 
aulas presenciais, a Secreta-
ria de Educação distribui em 
kits os alimentos que seriam 
usados na merenda, uma 

função importante das esco-
las, especialmente nos bair-
ros mais carentes da cidade, 
explica a secretária municipal 
de Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso. As cestas 
são compostas por frutas, 
legumes e verduras como 
alface, cenoura, berinjela, 
banana, batata-doce, tomate 
e mamão e totalizam 1.033 
unidades, além de 2.241 
litros de leite, um apor te 
nutricional importante para 
as refeições dos alunos.

Mauriza reforça que a 
Prefeitura de Umuarama não 
distribui valores em dinheiro, 
apenas em alimento, e que 
qualquer informação dife-
rente disso não é verdade.

Na Escola Vinícius de 
Moraes, que conta com 341 
alunos nos blocos de Educação 
Infantil e Ensino fundamental, 
148 pessoas que se enqua-
dram nos critérios receberam 
as cestas nesta quinta-feira. 
Algumas famílias receberam 
duas cestas, pela quantidade 
de filhos matriculados.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Atividades educacionais
A diretora aproveitou a presença dos pais para a entrega de 

alguns cadernos de atividades que ainda não haviam sido retirados, 
para as atividades educacionais realizadas a distância. “No ano 

passado fizemos cinco entregas de alimentos, após a suspensão das 
aulas presenciais. Esta foi a primeira de 2021 e em breve teremos 
outro repasse maior, com cereais, carnes, massas e bolachas. Eles 
alimentos fazem diferença na alimentação das famílias, enquanto 

os alunos não podem contar com a merenda diária das escolas, e a 
entrega nos mantém mais próximos das famílias dos alunos, neste 
período complicado que é a pandemia, enquanto aguardamos o 

retorno das aulas presenciais”, disse Deisy Duarte.

ENQUANTO não retornam as aulas presenciais, a Secretaria de Educação distribui em kits 
os alimentos que seriam usados na merenda

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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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!

Preparador prevê atletas com mais de 100 jogos
O Corinthians aproveitou 

a semana sem jogos para 
focar nos treinamentos e, 
nesta quinta-feira, seguiu os 
trabalhos táticos, técnicos 
e, principalmente, físicos. O 
preparador físico Flávio de Oli-
veira falou sobre os desafios 
da temporada. “A semana 
aberta é sempre bem-vinda. 
Um detalhe que não se fala é 
que, por conta da pandemia, 
alguns atletas que não para-
ram podem chegar a fazer de 
cem a cento e vinte jogos no 
ano. É muito complicado para 
o atleta”, analisou.

Ele também deu deta-
lhes de como a equipe de 
preparação física elaborou o 

planejamento semanal para 
proteger e deixar os atletas 
do Corinthians prontos para 
a temporada.

“Temos que ter atenção 
com o ser humano. Nesta 
semana, estamos focando no 
trabalho de força e potência 
na academia, algumas ava-
liações. Aqui no campo esta-
mos aproveitando o aspecto 
individual, pois eles são dife-
rentes por posição e carac-
terística do jogador”, disse.

“NÃO sabemos quando vamos 
voltar. A pandemia está voltando e 
ao mesmo tempo, tentamos tirar o 
máximo do atleta nesse tempo de 

trabalho”, diz o preparador
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 A Cianita preta, mais conhecida como 
vassoura de bruxa ou vassourinha, é a 
pedra de escolha para rituais de cura ener-
gética e de limpeza, tanto de ambientes 
quanto de aura. É, também, uma pedra de 
proteção poderosíssima, impedindo que 
energias mais negativas cheguem a nós.

Às vezes nos relacionamos com pes-
soas que sugam nossas vibrações positi-
vas, mesmo inconscientemente. Ainda que 
sejam pessoas queridas, é preciso prote-
ger e recuperar nosso campo energético; a 
pedra ajuda nessa tarefa.

Além de seu poder de limpeza e de 
proteção, a Cianita preta também é exce-
lente para ser usada durante a meditação. 
Ela é ligada ao elemento Terra e, por isso, 
tem a capacidade de “aterrar” as energias 

negativas, sem afetar as energias positivas 
ao mesmo tempo. 

Limpeza: essa pedra destrói os bloqueios 
negativos que impedem que sua energia flua 
naturalmente; facilita os rituais de cura e eli-
mina as energias negativas presentes em um 
ambiente.

Proteção: a pedra vassoura de pedra 
protege de energias negativas enviadas 
por outras pessoas, envolvendo a aura com 
uma energia protetora que funciona como 
um escudo. 

Equilíbrio: equilibra não apenas os cha-
kras, mas também as energias yin-yang, ali-
nhando seu campo energético.

Contato com vidas passadas: essa 
pedra abre as portas para o subconsciente, 
facilitando a recuperação de memórias e 

experiências de vidas passadas, além de 
ajudar a descobrir sua missão de vida.

Visão do amanhã: ajuda a entender as 
consequências das ações do presente no 
futuro.

Meditação: se usada ao meditar, a pedra 
vassoura de bruxa facilita a concentração 
e ajuda a desvendar e compreender men-
sagens do subconsciente.

Ela também pode ser usada para auxi-
liar a cortar emoções negativas e laços dos 
relacionamentos mais tóxicos. 

Para aproveitar todos os vários benefí-
cios da pedra vassoura de bruxa, você pode 
usá-la de diferentes formas: posicionando 
em cima de chakras ou em ambientes, “var-
rendo” energias negativas, ou até mesmo 
em forma de pingente. 

Proteção e limpeza energética com a Cianita preta

Palavras cruzadas

Tenha mais cautela e responsabilidade para não 
levar desaforos e críticas. A dica é ir devagar 
e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. No 
amor, o sentimento pelo mozão ou crush deve 
ficar forte e você tem tudo pra se envolver mais. 

Talvez receba uma herança, mas deve ser com-
plicada. Atenção com bens, pensão, taxas, segu-
ros e impostos. Plutão brilha na sua Casa da 
Saúde, fica de boa com a Lua e há sinal de cura 
e bem-estar. No amor, esbanjará sedução. 

Atenção para não ser irresponsável e traçar metas 
irreais. Os humilhados continuarão humilhados, 
não se iluda, Virgem. Vai esbanjar criatividade 
com o mozão. Intimidade intensa.

Se precisar viajar ou sair, tenha cautela, pois há 
sinal de imprevistos. Risco de febre, inflamação, 
cirurgia, dores de cabeça ou doença aguda. Cau-
tela com o que lê na internet. Com o crush, o 
lance pode ficar sério.

Pode ser fácil faturar um dindim, mas talvez 
ganhe menos do que imaginava. Não se iluda 
com falsas promessas – tenha pé no chão e 
fuja de dívidas. Pode curtir receber atenção e 
presentinhos do seu amor. 

Vai acordar com um turbilhão de emoções e bri-
gar com todo mundo. A dica é usar suas boas 
ideias pra manter os pés na realidade e ir atrás 
do que quer. Procure se acalmar! Um amor do 
passado pode te mandar um “oi sumida”. 

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 9 de abril são do signo de Áries com a personalidade de Capri-
córnio. São meditativos, solitários e reservados, prudentes e detalhistas e muito 
exigentes. Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, 
símbolo do sol e de zero. O Sol que é símbolo de poder, autoridade e liderança. 
Representa egocentrismo e ao mesmo tempo generosidade. O Sol que carrega 
em si o poder e a solidão, juntos.

Horóscopo nascido em 9 de abril

Suas emoções tendem a ditar suas ações e 
isso deve trazer perrengues nos negócios e seu 
jeito audacioso pode te levar a extravagâncias e 
perdas financeiras. Vá devagar e faça as coisas 
com calma, pois há perigo de acidente. No amor, 
existe um sinal de gravidez.

Há risco de perrengues em viagem ou nos estu-
dos, sobretudo à distância. Suas convicções ten-
dem a se guiar pelas emoções e talvez mude sua 
fé.  Não reprima sua energia, inclusive a raiva, 
mas aprenda a usá-la sem agressão, Câncer.

A impaciência deve te dominar e talvez tome 
decisões precipitadas, correndo o risco de ter 
prejuízo. Cautela com bebidas e automedica-
ção. Com o mozão, podem traçar metas para 
o futuro a dois.

Se for viajar, atenção, pois há risco de acidentes. 
Procure métodos que te ajudem a se acalmar, 
como descarregar as energias nos exercícios 
físicos. No amor, seus sentimentos devem se 
aprofundar e os desejos vão esquentar.

Lua e Marte trocam farpas e deixam seu signo 
menos diplomático e mais irritadiço. Aí, pode 
rolar treta no trabalho. No amor, tenha paciência 
e lembre que ninguém tem obrigação de corres-
ponder as suas expectativas. 

Seu signo tende a ficar afrontoso, meio 
infantil e ríspido, o que deve causar tretas. 
No amor, com a Lua trocando boas vibra-
ções com Plutão, tudo indica que aquele 
lance vai ficar sério. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

MPOF
INTELECTO

ACUARNEON
RPIEDADE

COPALNO
EACALOSA

IMITAOAT
POLIESTER
RLRNLEE
EPOETAL
SAIMINHA

SAGRAMATADA
REAISIB

DILIGENCIA
OAAMPOLA

Aquele que
comanda

um peque-
no negócio

Letra que
marca o
infinitivo
verbal

A capital
do Egito

Presa;
engatada

A mão
coberta

de sinais 
de trabalho

Exame 
do MEC
(sigla)

Formato
do bar-
beador
manual

Barra do
(?), cida-
de flumi-

nense

(?)-book,
livro ele-
trônico

Aquele
que faz
versos

Vogais 
de "bala"

Carrua-
gem do
Velho
Oeste

Fim, em
inglês

Litro
(símbolo)

Extensão de água que
banha a costa brasileira

Telefone
(red.)

Todas as
pessoas

Pancada 
com a mão

Sem
roupa

Herói de "O Guarani",
de José de Alencar

Inteli-
gência

Encurralar 

Recipiente
de vacinas
Cita como

motivo

Repete;
copia 

Consoantes
de "ralo"

Tecido de
roupas
que não

amassam

Afasta-se 

Benzem;
santificam

Verdadei-
ros; autên-

ticos

Que me 
serve (fem.)

(?) sal:
insosso

A da
Mônica é
a Magali

(HQ)

Miseri-
córdia

Depósito 
de armas

Gás de
letreiros
Aquela
pessoa

Tipo de
laço

Os, em
espanhol

Bruce 
(?), ator 

Professora
do maternal

Apto;
compe-
tente

Amarrada
Nélson
Piquet, 

ex-piloto

Parte da
árvore

Hiato de
"beata"

3/end — los. 4/néon. 5/hábil — piraí. 9/poliéster.
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B U C S
R A R A M E N T E

C A M A R A D E A R
S E S C O G R
I M P A R A R A
L Ã A R D E R

P E L O S E A S
U P A N A T U P

A V D R A M A
R E I S M A G O S

F A V O R I T O S
G A L T O U C A
U E C I R O R
A U T O D R O M O

D I T A D O R O S

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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 “Para ter um negócio de sucesso, 
alguém, algum dia, teve que tomar 

uma atitude de coragem” 
(Peter Duckeer)

CEREJA
A coluna destaca parabéns 

aos  leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemo-
ram aniversário. Nesta sexta 
(9)  vivas para Santina Ros-
sati, Roberta Klein,  Emilene 
Baquete Mendes, Mara Rubia 
Costa Neto e Nilton Giulia-
no Turetta.  No sábado (10) 
vivas para Marilda Stefani de 
mattos, Adna Albertin Bus-
solaro, Leticia Vendruscolo 
e Marcelo Adriano Frederico 
No domingo  (11) vivas para 

Michelli Guidelli, Marília 
Bonalumi e Marcio Adriano 

Marin,  Na segunda (12) pa-
rabéns para Nelson Cassimiro 
dos Santos e Raquel Cristina 
de Souza Licks. Da coluna: 

felicidades!

PARABÉNS -   Paulo José dos Santos, do  Rotary Club Umuarama  , será o novo governador do Distrito 
4630 do Rotary Club. Ele foi eleito para assumir o cargo, no mandato de 2023 a 2024. 

CONECTA
Você sabia que cerca de 53% das 

empreendedoras, também são 
mães? Uma em quatro delas pos-
sui filhos de cinco anos de idade 

ou menos. Esses dados são do 
estudo  “Empreendedoras e seus 
Negócios”, realizado pela Rede 
Mulher Empreendedora (RME). O 
horário e uma agenda mais flexí-
vel são fatores que mais atraem 
para a vida de empreendedora. 
No entanto, o desafio é grande 
e precisa de muita disciplina, 
organização, planejamento e 
estudo! Para falar sobre isso, 
convidamos a Aline Ruge, CEO 

das rádios Aline e Bianca FM. O 
bate-papo foi conduzido pela 

Embaixadora do Conecta Delas, 
Sirley Batatinha, especialista 
em Gestão de Pessoas. Vá lá 

OUVIR no Spotify. Você vai se 
identificar. 

ZOOM
RAQUEL WARD, na lente exclusiva 
de Luci Lemes, reina absoluta na 
coluna desta sexta-feira. 

STROGONOFF DE CAMARÃO
Ingredientes
500 gramas de camarão
1 colher de sobremesa de margarina
1 lata de creme de leite

1 copo de molho de tomate
1 colher de sopa de mostarda
1 cebola média picada
2 alhos picados

1 pitada de orégano
Sal e pimenta do reino a gosto
 
Modo de Preparo
Limpe os camarões tirando a ca-
beça e a tripa.  Coloque em uma 
panela a manteiga.  Após derreter 
jogue a cebola e deixe refogar. . 
Quando a cebola estiver amare-
linha jogue o alho para que ele 
refogue e não queime.  Quando 
dourar o alho jogue o camarão, 
o orégano, o sal e a pimenta do 
reino, misture para não grudar o 

camarão no fundo da panela.. Assim que secar a água do camarão, jogue o mo-
lho de tomate, a mostarda e misture.  Desligue o fogo, e antes de servir jogue 
o creme de leite sem o soro. Dica: Caso queira o molho do strogonoff mais ralo, 
usar o soro do creme de leite na receita, ou acrescentar um quarto de copo de 
leite.  Servir com arroz branco e batata palha, palito ou chips.
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