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Lei Reage Maria é aprovada
em 1ª votação na Câmara

CONVÊNIO E DESPESAS FICAM POR CONTA DO MUNICÍPIO

Mulheres vítimas de violência doméstica que buscam segurança poderão ganhar importante apoio do Município. Um projeto 
de lei que tramita na Câmara de Vereadores prevê a criação de um programa que oferece às vítimas aulas de defesa pessoal. 
As mulheres agredidas e que procuraram as autoridades em busca de solução poderão ser inseridas no programa. l 4

“Salão do Bagulho”
A Polícia Militar prendeu um cabeleireiro de 18 anos 

acusado de usar seu estabelecimento para vender 
maconha. No local, foram encontrados três tabletes do 

entorpecente, que pesaram mais de 200 gramas, além de 
algumas facas que eram usadas para fracionar a droga. l 9
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Prevital assume
hoje o cargo
de prefeito
em Ivaté

l 2

Fux antecipa
julgamento da
CPI da Covid
para amanhã

l 3

Saúde inicia
nesta terça a

vacinação
contra a gripe

l 8

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Quase 
1 milhão
O Paraná já 
ultrapassou a marca 
de 1,3 milhão 
de paranaenses 
vacinados contra a 
covid-19. Desses, 
quase 1 milhão 
correspondem a 
idosos: são 977.484 
pessoas acima de 60 
anos que já receberam 
pelo menos a primeira 
dose do imunizante. l 5
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 0,93 2,05 6,10
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

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
12/3 a 12/4 0,5000 0,1159 0,0000
13/3 a 13/4 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,01% 23,89 
Vale ON +0,39% 103,40 
ItauUnibanco PN +2,48% 27,30 
Bradesco PN +2,06% 25,72 
Pão de Açúcar ON +9,79% 37,00 
Braskem PNA +7,82% 46,76 

IBOVESPA: +0,97% 118.811 pontos

Iene 109,44
Libra est. 0,73
Euro 0,84
Peso arg. 92,59

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,7210 5,7220 +1,7%

PTAX  (BC) +0,2% 5,6576 5,6582 -0,7%

PARALELO +1,0% 5,4800 5,9900 +1,9%

TURISMO +1,0% 5,4800 5,9700 +1,9%

EURO +0,3% 6,7359 6,7372 +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 12/04

Iene R$ 0,0517
Libra est. R$ 7,77
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.101,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/04 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 1.382,00 -21,00 -2,2%
FARELO mai/21 401,90 0,70 0,3%
MILHO mai/21 569,00 -8,25 5,6%
TRIGO mai/21 628,00 -10,75 -1,6%

SOJA 159,24 0,5% 0,4% 158,00
MILHO 89,68 1,7% 15,5% 90,00
TRIGO 87,52 0,6% 10,3% 90,00
BOI GORDO 296,41 0,0% 4,3% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 12/04 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 12/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,50 -0,3% -0,9%
SOJA Paranaguá 172,00 -0,6% 0,0%
MILHO Cascavel 97,00 5,4% 18,3%

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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CHEIA
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03/05 - 15h51
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max 18
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Coquetel contra covid tem bons resultados
São Paulo - A empresa nor-

te-americana Regeneron Phar-
maceuticals divulgou nessa 
segunda-feira (12) os resultados 
da fase 3 de um coquetel para 
reduzir as possibilidade de con-
trair a covid-19, desenvolvido 
em parceria com a suíça Roche. 
O estudo utiliza a combinação 
dos medicamentos (chamados 
anticorpos monoclonais) casiri-
vimab e imdevimab para evitar 
casos sintomáticos entre con-
tactantes que moram na mesma 
residência que pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus.

Segundo o laboratório, uma 
dose da combinação (chamada 
Regen-Cov) administrada por inje-
ção subcutânea pode reduzir em 
81% o risco de a pessoa desenvol-
ver um caso sintomático da covid-
19. Os demais participantes do 
estudo tiveram sintomas leves e 

Pandemia não será freada só com vacinas, alerta OMS
São Paulo - O diretor-ge-

ral da OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, advertiu 
nessa segunda-feira (12) para 
o aumento recente nos casos e 
mortes pelo coronavírus. “Não 
se enganem. As vacinas contra 
a covid-19 são um instrumento 
vital e poderoso, mas não são o 
único instrumento”, afirmou. 

Durante entrevista cole-
tiva virtual, ele disse que a 

com permanência menor, por 
até cerca de uma semana (ante 
as cerca de três semanas de sin-
tomas identificadas em quem 
recebeu o placebo).

“Esses dados sugerem que o 
Regen-Cov pode complementar 
estratégias de vacinação, particu-
larmente para aqueles com alto 
risco de infecção. É importante 
ressaltar que, até o momento, 
Regen-Cov demonstrou in vitro 
reter sua potência contra varian-
tes emergentes de preocupação 
(as “variants of concern”, como 
as identificadas inicialmente em 
Manaus e no Reino Unido, por 
exemplo)”, disse o médico Myron 
Cohen, que lidera o estudo e é 
diretor do Instituto de Saúde 
Global e Doenças Infecciosas 
da Universidade da Carolina da 
Norte, em comunicado divul-
gado pela Regeneron. 

“Se autorizada, a admi-
nistração subcutânea con-
veniente de Regen-Cov pode 
ajudar a controlar surtos em 
ambientes de alto risco, nos 
quais os indivíduos ainda não 
foram vacinados, incluindo 
famílias e ambientes de vida 
em grupo”, completou.

O estudo foi feito com uma 
amostra de 1.505 pessoas não 
infectadas pelo novo coronaví-
rus, que não tinham anticorpos 
para a doença e viviam na mesma 
residência que alguém que teve 
covid-19 nos quatro dias anterio-
res. Realizado em conjunto com 
o Instituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas (NIAID na 
sigla em inglês), foi duplo-cego, 
com administração de placebo 
para parte dos envolvidos.

Do total dos participantes, 
31% tinham ao menos um fator 

de risco para a doença. Além 
disso, 33% eram obesos e 38% 
estavam com 50 anos ou mais. 
A média de idade foi de 44 anos, 
embora o estudo tenha reunido 
desde pré-adolescentes com 12 
anos a idosos com 92 anos.

“Esses anticorpos podem 
ser particularmente úteis em 
indivíduos que ainda não são 
vacinados, e também podem 
ter potencial para aqueles que 
são imunossuprimidos e podem 
não responder bem às vaci-
nas”, destacou o médico Dan H. 
Barouch, co-diretor investigador 
do ensaio e professor na escola 
de medicina da Universidade 
de Harvard, também no comu-
nicado divulgado pela empresa.

Ainda de acordo com o labo-
ratório, 20% das pessoas que 
tomaram o coquetel tiveram 
eventos adversos, ante 29% 

das que receberam placebo. Os 
eventos considerados graves 
ocorreram em 1% do grupo que 
recebeu o Regen-Cov, mesmo 
percentual do placebo. Somente 
os participantes que não toma-
ram o tratamento precisaram 
ser hospitalizados ou ir a um 
pronto-socorro por causa da 
covid-19 durante os 29 dias de 
avaliação da eficácia.

O coquetel está liberado 
para uso em caráter emergen-
cial nos Estados Unidos desde 
novembro passado para pacien-
tes com ao menos 12 anos e 
40 quilos, tendo sido utilizado 
no tratamento do então presi-
dente Donald Trump. Segundo 
a fabricante, ensaios clínicos 
em diferentes ambientes conti-
nuarão, incluindo um voltado a 
pacientes hospitalizados, feito 
no Reino Unido. 

entidade não defende “lock-
downs sem fim”, mas medidas 
combinadas, “adequadas e 
ágeis” para conter o problema. 

Ghebreyesus lembrou que, 
entre janeiro e fevereiro, houve 
um período de seis semanas 
seguidas de recuo nos casos 
do vírus pelo mundo. “Nós 
temos agora sete semanas 
seguidas de alta nos casos, e 
quatro semanas de avanço das 
mortes”, comparou, citando 

“grandes aumentos” nos casos 
em vários países da Ásia e do 
Oriente Médio.

“Isso ocorre apesar do fato 
de que mais de 780 milhões de 
doses de vacinas foram adminis-
tradas globalmente”, afirmou a 
autoridade da OMS.

Segundo Ghebreyesus, há 
“confusão, complacência e incon-
sistências em medidas de saúde 
pública e na aplicação delas”, 
o que resulta em aumento da 

transmissão dos vírus e das mor-
tes. “É preciso uma abordagem 
consistente, coordenada e abran-
gente”, defendeu. “Os países que 
têm se saído melhor têm adotado 
uma combinação de medidas 
sob medida, mensuradas, ágeis 
e baseadas em evidências”.

A OMS também afirmou que, 
até agora, seu estudo Solidarity 
mostra não haver evidências de 
que o remédio remdesivir seja 
bem-sucedido para auxiliar no 

tratamento de pacientes hospi-
talizados por covid-19. Por isso, 
não recomenda o seu uso. 

Segundo a entidade, estu-
dos menores viram benefícios 
no uso do remdesivir em apenas 
alguns subgrupos.

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) libe-
rou em 12 de março o uso do 
antiviral no tratamento de 
pessoas hospitalizadas com 
covid-19 no Brasil. 

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

30 20

Terça

18 14 21 14

QuartaQuarta

NubladoNublado Nublado

h
h

h
h

h
h

20
h

31h

Crescente
20/4 - 04h00

Minguante
3/05 - 16h51

Nova
11/04- 23h32

Cheia
27/4 -00h33

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Prevital assume hoje o cargo de
prefeito definitivamente em Ivaté

O prefeito eleito de Ivaté 
(município localizado a 48 
quilômetros de Umuarama) 
assume hoje (terça-feira, 13) 
definitivamente o cargo, após 
um ato de revogação de licen-
ça que havia sido concedida 
pelo Poder Legislativo. Os ve-
readores votaram ontem (se-
gunda-feira, 12), em sessão 
extraordinária, o decreto.

A sessão aconteceu às 
8h, quando seis dos sete 
vereadores que comparece-
ram à reunião, votaram a fa-
vor da revogação do decreto 
de número 2/2021, do dia 
1 de janeiro deste ano, que 
concedeu a licença ao prefei-
to Denilson Vaglieri Prevital 
(MDB), por 120 dias.

O afastamento foi um 
pedido do próprio prefeito 
e hoje, assume definitiva-
mente a administração do 
município que tem um Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de 
R$ 187.340.825,00 e um 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,706, se-
gundo a última medição do 
IBGE, que é de 2010.

Ao redigir o requerimento, 
Prevital frisou que durante o 
período de afastamento do 
cargo, não seria remunerado.

O prefeito e os vereadores 
de Ivaté foram eleitos em no-
vembro do ano passado e a 
maior bancada da Câmara é 
do PL, com três vereadores.

Operação Zephiros
O prefeito de 

Ivaté e o pai dele, 
Valdecir Prevital, 
foram presos no 

curso da Operação 
na Zephiros, que 

investigou contra-
bando de cigarros 
e agrotóxicos na 
região noroeste 
do Paraná e, em 

dezembro do 
ano passado, foi 

desencadeada pela 
Polícia Federal com 
o cumprimento de 
mandados de pri-

são e de busca e apreensão. Denilson foi candidato após o pai dele, 
Valdecir, desistir de concorrer à prefeitura. Além deles, outras três 
pessoas foram presas na operação que cumpriu ordens judiciais 

em Nova Olímpia, Umuarama, Icaraíma, Foz do Iguaçu e Maringá. A 
ação também cumpriu medidas cautelares como bloqueio de con-
tas bancárias, sequestro de bens e sequestro de rebanho bovino. 

O prefeito foi colocado em liberdade no dia 20 de março deste ano 
e retornou à Ivaté, mas preferiu permanecer afastado, seguindo o 

período solicitado e aprovado pela Câmara.

Cabe ao prefeito decidir 
onde aplicar os recursos re-
passados ao município pelo 
Estado ou pelo governo fede-
ral e como administrar o que 
é arrecadado de impostos, 
como IPTU e ISS.

Ele também é responsá-
vel pelas políticas de áre-
as como educação, saúde, 
moradia, transporte público 
e saneamento básico. Para 
isso, conta com secretários 
que são nomeados.

ATO da Câmara Municipal revoga pedido 
de licença do prefeito Denilson Prevital, que 
volta hoje à assumir a prefeitura de Ivaté

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AÇÃO da PF que investigou contrabando de cigarros e agrotó-
xicos no noroeste cumpriu mandados em Nova Olímpia, Umua-
rama, Icaraíma, Foz do Iguaçu e Maringá
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Luiz Fux antecipa
julgamento da CPI
da covid para amanhã

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), mi-
nistro Luiz Fux, marcou para 
14h da próxima quarta-feira 
(14) o julgamento sobre a 
instalação da CPI (Comissão 
parlamentar de Inquérito) da 
covid no Senado. A sessão 
do plenário será virtual.

O ministro Luís Roberto 
Barroso, relator do caso, 
determinou na quinta-feira 
(8), por meio de liminar (de-
cisão provisória), que o Se-
nado deve instalar a CPI da 
covid. Afirmou que a Casa 
não pode se opor à comis-
são por “conveniência e 
oportunidade políticas”.

A questão foi encaminha-
da com urgência para julga-
mento no plenário virtual do 
STF. A análise seria marcada 
a partir de 16 de abril – pró-
xima sexta-feira. Fux decidiu 
antecipar a sessão.

“Após conversas entre 
os ministros da Corte, e 
considerando a urgência e a 
relevância da matéria, eles 
decidiram antecipar o julga-
mento“, afirma nota divulga-
da neste sábado (10) pela 
assessoria de imprensa da 
presidência da Corte.

O presidente do Senado, ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), disse 

Ademir Bier assume cadeira
deixada por Recalcatti na Alep

Com a morte do deputa-
do estadual Delegado Ru-
bens Recalcatti, ocorrida 
na última sexta-feira (9), 
por covid-19, quem assu-
me a vaga na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
é o ex-deputado Ademir Bier 
(PSD). Ele é o terceiro su-
plente da chapa PSD/PSC 
de 2018. Bier foi deputado 
estadual por quatro manda-
tos desde 1998 e 2017.

Gaúcho de Erechim, Ade-
mir Bier veio ainda muito jo-
vem com sua família para o 
Paraná. Foi filiado ao PMDB 
por quase três décadas. Em 
2018, se filiou ao PSD a con-
vite do governador Ratinho Jr.

Entre os cargos públicos, 
Bier também foi prefeito da 

Crimes contra a Previdência
O Projeto de Lei 1654/20 
dobra a pena dos crimes 
contra a Previdência e 
Assistência Social durante 
o período de calamidade 
pública causada pela 
pandemia de coronavírus 
está em análise na Câmara 
dos Deputados. O texto foi 
apresentado pelo deputado 
federal Filipe Barros (PSL-
PR). “Nesse período de 
calamidade pública, os 
crimes relacionados ao saque 
fraudulento de benefícios 
previdenciários e do auxílio 
emergencial revestem-se de maior gravidade, uma vez 
que a população se encontra em situação de especial 
vulnerabilidade”, argumenta o parlamentar.

Estelionato
O projeto que dobra a 
pena dos crimes contra a 
Previdência e Assistência 
Social não especifica os 
crimes aos quais se refere. 
O saque fraudulento de 
benefício previdenciário 
atualmente é enquadrado 
como estelionato (art. 171 
do Código Penal). Este crime 
tem pena prevista de um 
a cinco anos de reclusão, 
que já é agravada por 1/3 
quando é cometido contra 
a Previdência Social. “É 
fundamental o aumento 
dessas penas, a fim de 
inibir criminosos de praticar 
golpes contra o erário 
público em um período 
de grandes dificuldades 
econômicas”, disse o 
deputado.

Prazo prorrogado
Receita Federal prorroga o envio da Declaração de Imposto 
de Renda das Pessoas Física (IRPF) de 2021, referente ao 
ano calendário 2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de 
maio de 2021. A mudança foi implementada por meio da 
instrução normativa 2.020, publicada no “Diário Oficial 
da União” desta segunda-feira (12). O Senado aprovou 
projeto que prorroga o prazo de entrega até 31 de julho 
deste ano. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas, por 
ter sido modificado, precisa ser novamente analisado pelos 
deputados. Caso seja aprovado, a proposta seguirá para 
sanção do presidente Jair Bolsonaro.

 
Espólio e Saída do País
Segundo a Receita Federal, também foram prorrogados 
para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da 
Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída 
Definitiva do País, assim como o vencimento do 
pagamento do imposto relativo às declarações. De 
acordo com a Receita, a extensão dos prazos de entrega 
aconteceu para suavizar as dificuldades impostas pela 
pandemia do coronavírus (covid-19). Em 2020, também 
por conta da pandemia do novo coronavírus, o prazo 
de entrega da declaração do Imposto de Renda foi 
postergado, mas para o dia 30 de junho.

Tumultuando o governo
O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado que a CPI é feita 

pela esquerda para “perseguir” e “tumultuar” seu governo. Ele 
criticou o fato de a ideia inicial da comissão seja investigar o go-
verno federal e defendeu que prefeitos e governadores também 

tenham suas ações escrutinadas. Bolsonaro já havia afirmado 
na sexta-feira (9) que “falta coragem” ao ministro Barroso e 

sobra “ativismo judicial”. O presidente disse ainda que o ministro 
Barroso não tem “coragem moral” de determinar a abertura de 

processos de impeachment contra ministros do STF. “Se tiver um 
pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir os processos de 

impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo 
Tribunal Federal”, disse Bolsonaro.

Quase pedalando
Rodrigo Maia alerta o 
presidente Bolsonaro, 
se caso sancionar o 
Orçamento da União da 
forma como está, pode 
ficar inelegível. Quando 
esteve na presidência da 
Câmara, não se furtava em 
antagonizar com o chefe do 
Palácio do Planalto, e não 
poupava críticas ao ministro 
Paulo Guedes. Apesar 
das diferenças, concorda 
sobre o respeito ao teto 
de gastos e salienta que, 
enquanto presidiu a Casa, 
não percebeu clima para 
impeachment de Bolsonaro, 
mas tais condições podem 
vir com a CPI da Covid e 
enfatiza que o presidente 
não mudará postura em 
relação à crise sanitária.

A análise seria marcada a partir de 16 de abril – próxima sexta-feira. Fux decidiu antecipar 
a sessão

DIVULGAÇÃO

na quinta-feira (8) que este não 
é o momento para uma CPI 
da covid. Afirmou que, além 
dos requisitos técnicos 
para se instalar uma CPI, é 
preciso um “juízo de conve-

niência e oportunidade”. 
Pacheco disse que “de-

cisão judicial se cumpre” e 
que já pediu aos partidos 
políticos que indiquem os in-
tegrantes da comissão.

cidade de Marechal Cândido 
Rondon. Assumiu a vice-pre-
sidência da Associação dos 
Municípios do Oeste do Pa-
raná (Amop) e, a convite do 
então governador Roberto 

Requião, tornou-se diretor 
administrativo e financeiro 
da Ferroeste. Atualmente, é 
diretor de Obras da Compa-
nhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar).

BIER foi filiado ao PMDB por quase três décadas. Em 2018, se filiou ao PSD a convite do 
governador Ratinho Jr
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Lei Reage Maria
é aprovada em
primeira votação

Mulheres vítimas de vio-
lência doméstica que pro-
curam segurança e auto 
estima, poderão ganhar um 
apoio do município. Um Pro-
jeto de Lei que tramita na 
Câmara Municipal de Verea-
dores, prevê a criação de um 
programa que oferece às víti-
mas deste tipo de violência, 
aulas de defesa pessoal.

Segundo o texto, as mu-
lheres que sofreram com a 
violência doméstica e procura-
ram as autoridades em busca 
de solução, poderão ser inse-
ridas no programa, após en-
trar em funcionamento.

Além de oferecer atendi-
mento psicológico e social 
às vítimas, que são acompa-
nhadas pelos programas já 
existentes, se a lei aprovada 
entrar em vigor, o município 
poderá ofertar aulas regula-
res de defesa pessoal, pa-
lestras, workshops, seminá-
rios e atividades similares.

O próprio município é que 
deverá firmar os convênios 
necessários com entidades 
públicas e privadas, desde 
que estejam ligadas ao es-
porte de ar tes marciais e 
de atividades de segurança 
e defesa pessoal.

A despesa também de-
verá ser paga com recursos 
oriundos de impostos arre-
cadados pela administração.

Segundo o delegado titu-
lar da delegacia da mulher 
de Umuarama, Tiago Soa-
res, em média, foram instau-

Mais quatro projetos entraram 
em discussão

No total, foram cinco matérias que compuseram a pauta da sessão 
ordinária de ontem (12), todos eles de autoria dos parlamentares. 

Todas foram aprovadas por unanimidade. Os vereadores Ana Novais e 
Sorrisal são os autores do projeto citado acima e também do Projeto 

de Lei 008/2021, que trata de ações voltadas à transparência e a divul-
gação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra o 
covid-19. O texto obriga à divulgação, no site oficial do Município de 

Umuarama, em página específica e com acesso facilitado e irrestrito na 
capa do site e no Portal de Transparência, a lista de vacinados de acor-
do com o Plano Municipal de Vacinação. A proposta prevê que a lista 

disponibilizada deve conter, no mínimo, informações para identificação 
e filtro de pesquisa como: iniciais do nome completo e idade da pessoa 

vacinada; indicação da fase do Plano Municipal em que foi enquadrada e a 
data da imunização; população alvo da fase respectiva em que foi enqua-
drada, a unidade de saúde ou outro local em que a vacinação foi realizada, 
bem como o fabricante da vacina. Caso a pessoa vacinada exerça ativida-
des em unidade de saúde ou outro órgão público, indicar o seu local de 

trabalho. Ainda dois Projetos de Decretos Legislativos dando nomes à uma 
rua e a um Ginásio de Esportes da cidade também foram aprovados.

EM primeiro turno votação foi unânime pela aprovação do projeto de autoria parlamentar

ALEX MIRANDAA

rados 30 procedimentos por 
mês, desde o início deste 
ano na cidade e o mais re-
levante, é que esse tipo de 
crime não discrimina raça, 
ou classe social. “Qualquer 
mulher pode ser a próxima 
vítima, e aí vem aquele velho 
ditado ‘quem vê cara, não vê 
coração’. Por isso estamos 
à disposição destas vítimas 
sempre mantemos a discri-
ção necessária e fazemos 
com que a Justiça caminhe 
para o bem e pela melhora 
da qualidade de vida da mu-
lher que procura por essa 
ajuda que podemos ofere-
cer”, disse o delegado, res-
saltando que: “qualquer be-
nefício – como este de aulas 
de defesa pessoal, são bem 
vindos, principalmente para 

que a vítima tenha subsídios 
para evitar a agressão. Mas 
o importante é que, apesar 
de ela já ter sido inserida 
nos programas e, por con-
ta deste treinamento, ter 
se defendido de eventuais 
agressões, não pode deixar 
de denunciar o ataque sofri-
do novamente”.

Na sessão ordinária que 
foi realizada às 13h30 de 
ontem (segunda-feira, 12), 
o projeto foi aprovado por 
unanimidade e será enviado 
para nova e definitiva dis-
cussão na próxima segunda 
(19) na Câmara Municipal. 
Aprovado, vai à sanção do 
prefeito, depois será publica-
da em ‘Diário Oficial’ para a 
Lei denominada “Reage Ma-
ria”, entre em vigor.

Novo Prefeito                                                                                
Doutor Marcondes (PL) venceu a eleição suplementar 

para prefeito de Munhoz de Mello, com 55,22% dos votos, 
realizada domingo (11). Marcondes Araújo da Costa é médico 
e tem 39 anos. O vice-prefeito eleito é Bruno Deyvison Araujo 

(PL), de 34 anos.

Aulas presenciais
A Câmara Municipal de 
Curitiba vota, nesta terça 
(13), o veto parcial do 
prefeito Rafael Greca (DEM) 
ao projeto que estabelece 
a educação como uma 
atividade essencial na 
Capital. Greca sancionou a 
lei, mas vetou o parágrafo 
que proíbe a suspensão das 
aulas presenciais, mesmo 
durante situações de 
calamidade pública como 
a pandemia da covid-19.                                                                                                                                        
                            
Retorno imediato
A mais jovem congressista do 
Brasil, a deputada federal Luísa 
Canziani defendeu o retorno 
imediato das aulas presenciais 
em todos os níveis. “Lugar de 
aluno é dentro da sala de aula; 
escola tem que ser a primeira 
a abrir e a última a fechar”, 
assinalou, alinhavando uma 
série de argumentos, como a 
necessidade de se prosseguir 
todo o processo pedagógico, 
sem romper com os cuidados 
sanitários impostos pela 
pandemia.         

Novo hospital
O prefeito Junior da Femac 
anunciou novo hospital em 
Apucarana. “O hospital será 
implantado nas instalações 
do antigo Hospital São José, 
onde atualmente funciona 
a Autarquia Municipal de 
Saúde”, informou. Segundo 
ele, o projeto prevê a reforma 
e readequação total do 
prédio de quatro pavimentos, 
com área de 2.687 metros 
quadrados.  

Compra de vacinas
Seis deputados federais 
do Paraná se opuseram ao 
projeto de lei que permite 
a compra de vacinas contra 
a covid-19 por empresas: 
Aliel Machado (PSB), Enio 
Verri (PT), Gleisi Hoffmann 
(PT), Gustavo Fruet (PDT), 

Rubens Bueno (Cidadania) 
e Zeca Dirceu (PT). Dos 30 
integrantes da bancada, 25 se 
posicionaram a favor da ideia, 
alinhados com o Governo Jair 
Bolsonaro. O projeto seguirá 
tramitando na Câmara.

Fase única
A Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) não descarta 
a possibilidade de mudar a 
dinâmica do vestibular para 
apresentar um processo 
seletivo em fase única. O 
reitor da UFPR disse que 
a expectativa é realizar a 
seleção em julho, já que 
o calendário acadêmico 
prevê o início do ano letivo 
de 2021 em setembro. 
Aproximadamente 30 mil 
candidatos tiveram as 
inscrições homologadas.

De olho no presidente
A ministra Damares Alves 
vem conversando com 
interlocutores do PTB. O 
partido também mira outros 
bolsonaristas, como a ala 
governista do PSL. Se Damares 
for mesmo para o partido 
de Roberto Jefferson, será 
um passo e tanto para a sigla 
que sonha em abrigar Jair 
Bolsonaro na campanha a mais 
um mandato no Planalto.

Na conta                  
Já está na conta a primeira 
parcela do Auxílio Emergencial 
paga a 2,45 milhões de 
beneficiários. Os beneficiados 
são os nascidos em março 
que não integram o programa 
do Bolsa Família. Os valores 
estão disponíveis em conta 
poupança social da Caixa e será 
desbloqueado para saques e 
transferências no dia 10 de 
maio. Ainda nesta semana será 
pago o auxílio aos nascidos em 
março e participantes do Bolsa 
Família e aos nascidos em abril 
e maio e os beneficiários do 
Bolsa Família com NIS final 1.
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colunaPR se aproxima de
1 milhão de idosos
vacinados contra a covid

O Paraná ultrapassou no 
final de semana a marca de 
1,3 milhão de paranaenses 
vacinados contra a covid-19. 
Destes, quase 1 milhão cor-
respondem apenas a idosos: 
são 977.484 pessoas acima 
de 60 anos que já receberam 
pelo menos a primeira dose 
do imunizante. O número cor-
responde a 55% da estimati-
va da Secretaria estadual da 
Saúde para esta população, 
que totaliza 1.781.813 pes-
soas, segundo o Plano Esta-
dual de Vacinação.

Já a segunda dose, que de-
manda um intervalo específico 
de tempo para a sua aplicação, 
tem um percentual de 10% 
de idosos vacinados – foram 
175.276 pessoas que recebe-
ram a D2 e completaram a imu-
nização contra o coronavírus. 
Nesta etapa, a recomendação 
de intervalo de tempo varia 
conforme a fabricante: são 21 
dias para a Coronavac, fabri-
cada pela Sinovac/Instituto 
Butantan, e 12 semanas para 
a Covishield, fabricada pela 
Universidade de Oxford/Astra-
Zeneca/Fiocruz.

Somando os outros grupos 
prioritários, o Paraná aplicou, 
até esta segunda-feira (12), um 
total de 1.304.239 primeiras 
doses. O número corresponde 
a 12,49% da sua população to-
tal e a 28,1% dos grupos prio-
ritários previstos no plano de 
vacinação – que estimam cerca 
de 4,6 milhões de pessoas e 
incluem, dentre outras catego-
rias, indígenas, pessoas com 
comorbidades, trabalhadores 

Quinta semana de queda da covid
Apesar de continuar em patamar elevado, o total de diagnósticos 

de covid-19 no Paraná apresentou melhora pela quinta semana conse-
cutiva. O número tem apresentado queda desde o final de fevereiro. 

No entanto, continua alto por se tratar do maior pico de casos desde o 
início da pandemia, em março de 2020. As reduções são reflexo direto 
das medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado e municípios 

ao longo das últimas semanas. A Secretaria de Saúde informou no 
domingo (11) que a semana de 4 a 10 de abril (14ª epidemiológica) 

teve 14.636 novos casos, uma queda de 25,77% com relação à semana 
anterior. É a primeira vez desde novembro de 2020 que o número se 
distancia de 20 mil casos. O informe leva em consideração os dias das 

confirmações dos testes, e não sua divulgação.

de saúde, da educação e da 
segurança pública.

As informações são do Vaci-
nômetro, plataforma online da 
Secretaria estadual da Saúde 
que mostra em tempo real os 
dados da vacinação no Paraná.

FAIXAS ETÁRIAS
A faixa etária mais avança-

da na vacinação é a dos idosos 
que possuem entre 80 e 89 
anos: 97,28% (199.741) rece-
beram a primeira dose e 45,8% 
(91.485 pessoas) receberam 
ambas as doses. A faixa de 75 
a 79 anos também apresenta 
um alto percentual de aplica-
ção: 93,4% (201.592 pessoas) 
receberam a primeira dose e 
23,3% (50.291 pessoas) rece-
beram as duas.

Entre os idosos de 70 a 74 
anos, 292.361 já foram imu-
nizados, o que corresponde a 
90,96% desta população. Esta 
faixa começa a receber a segun-
da dose nas próximas sema-
nas. Por isso, apenas 1,04% 
desta população já teve a imu-
nização completada pela D2.

A faixa de 65 a 69 anos é 
a prioridade do Estado neste 
momento. Até agora, foram 
248.512 pessoas vacinadas 
– 56,58% do total deste gru-
po, sendo que 1.090 delas re-
ceberam também a segunda 
dose, o equivalente a 0,25%.

Alguns municípios tam-
bém já iniciaram a vacinação 
dos adultos com 60 a 64 
anos. Foram 7.461 vacina-
dos, o que corresponde a 
1,35% deste grupo.

A única faixa que apresen-
ta um gargalo na vacinação é 
a de idosos com mais de 90 
anos: 65,32% (33.240 pes-
soas) do grupo recebeu a pri-
meira dose e 56,95% (28.983 
pessoas) receberam D1 e D2. 
No entanto, a Secretaria es-
tadual da Saúde estima que 
esta seja uma divergência 
na estimativa dos dados 
desta população, já que há 
uma busca ativa por idosos 
na estratégia extramuros 
e o Estado tem observado 
uma boa adesão à vacinação 
por parte dos cidadãos.

ENTRE os idosos de 70 a 74 anos, 292.361 já foram imunizados, o que corresponde a 90,96% desta população

JONATHAN CAMPOS/AEN

Lotação
Carros particulares (são a 
cada dia mais deles), vans, 
picapes e até caminhões com 
gente na carroceria são os 
mais flagrados pelos fiscais da 
ANTT, em pleno século 21. 

Linha de frente
Em tempo. A ANTT não 
fez menção às autoridades 
de saúde de estados e do 
Ministério para vacinar seus 
agentes nas estradas como 
grupo prioritário. 

Bispo está nu
A turma da tela caiu da 
cadeira há dias. Um famoso 
bispo, líder de igreja nacional, 
passou nu, desavisado, à 
frente da sua tela numa live 
para o qual fora convidado. 

Diversidade
O DEM criou o núcleo da 
diversidade LGBT no partido. 
A ideia surgiu de um grupo 
de filiados inconformado com 
as posições ideológicas do 
deputado federal Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ), pastor 
evangélico e ligado ao líder 
Silas Malafaia. Bolsonarista de 
primeira hora, Sóstenes agora 
ameaça deixar a legenda.

Divórcio
O senador Humberto Costa (PT-
PE) tem dito internamente no 
diretório estadual que passou 
da hora de desligar a deputada 
federal Marília Arraes. Brigada 
com a maioria da executiva, a 
parlamentar só tem o apoio 
de Teresa Leitão, deputada 
estadual. Marília Arraes já está 
à procura de outra Casa. 
 
Mãezona
“Dona” do PSB de 
Pernambuco, Renata Campos 
não move um fio de cabelo 
para incentivar a candidatura 
do ex-prefeito do Recife 
Geraldo Júlio ao Governo. 
A sua silenciosa aposta é o 
seu bem avaliado filho hoje 

Piratas da pista
Fiscais da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) 

- já são poucos em atividade - têm tido mais trabalho nas 
estradas federais. Segundo a agência, foram registradas 1.409 
autuações contra “transporte pirata” de 1º de março de 2020 
até 31 do mesmo mês deste ano. Fontes da Coluna informam 
que os números oficiais poderiam ser bem maiores. Decretos 
municipais e estaduais que restringiram o transporte coletivo 
autorizado motivaram o aumento do clandestino. Mas há o 

contingente reduzido de agentes na pista, devido à pandemia 
de covid-19. E tem aquela cena habitual das estradas que 

cortam as regiões metropolitanas: enquanto se para um veículo 
para flagrante, outros muitos passam sem fiscalização. 

prefeito da capital, João 
Campos. É que não pesa sobre 
Campos (ainda) a gestão 
contra a covid-19.

Stand by
A ministra da Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, foi 
convidada a se filiar o PTB para 
disputar eleição. Ela avisou 
que aguarda instruções do 
presidente Bolsonaro.

OAB & política
Segue a pré-disputa para as 
seccionais da OAB este ano. 
Em BH, o principal candidato é 
Luís Cláudio Chaves, amigo de 
longa data do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. Eles 
representaram juntos o Estado 
no Conselho Federal da Ordem.

Meritocracia
A promoção do almirante 
Garnier a comandante da 
Marinha é o melhor exemplo 
de meritocracia que o Governo 
deveria seguir em ministérios 
na Esplanada - e não o faz. De 
família pobre de Cascadura, 
no Rio, Garnier estudou com 
dificuldades, e ascendeu na Força 
aprovado em 1º lugar em todos 
os cursos que fez na carreira.

Pastel pop
Prefeito da pequena São 
Pedro da Aldeia, na região dos 
Lagos do do Rio de Janeiro, 
o outsider Fábio do Pastel 
tem doado seu salário desde 
janeiro a uma instituição de 
caridade. Mesmo com aperto 
no caixa das suas lanchonetes 
fechadas por decretos seus.

Caras novas 
A escola RenovaBR (www.
jornada.renovabr.org.) abriu 
inscrições do Ciclo II para 
selecionar e qualificar quem 
deseja se formar um líder gestor 
público e político. O Jornada 
Renova já reúne inscritos de 
todos os Estados brasileiros e 
deve formar a próxima turma 
para as eleições de 2022.
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Procon realiza fiscalização conjunta 
com ANP em postos de combustíveis

Prefeitura implanta fossas sépticas 
na APA com Fundo do Meio Ambiente

Cerca de 30 conjuntos de 
fossas sépticas estão sendo 
implantados pela Prefeitura de 
Umuarama, por meio da Secre-
taria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, em pequenas 
propriedades rurais na Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Rio Piava. Através de licitação, 
a Diretoria de Meio Ambiente 
contratou uma empresa para 
a construção de fossas triplas 
– sistema que ajuda a evi-
tar a contaminação do solo 
com o despejo de resíduos 
domésticos que poderiam 
prejudicar o lençol freático e 

Uma ação conjunta en-
tre o Procon Municipal e a 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) foi realizada nesta se-
mana junto a oito postos de 
Umuarama, que passaram 
por fiscalização que avaliou a 
qualidade dos combustíveis 
comercializados. De acordo 
com o secretário municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor, João Paulo Sou-
za Oliveira, em quatro esta-
belecimentos foram colhidas 
amostras de combustíveis 
para análise laboratorial.

“A coleta das amostras foi 
necessária uma vez que o tes-
te local revelou indícios de mis-
tura etanol anidro por litro de 
gasolina acima do permitido”, 
explicou. Os testes laborato-
riais vão apontar se a diferença 
está ou não dentro da margem 
de tolerância. Em todos os pos-
tos foram verificados os docu-

contaminar as nascentes do 
Piava, único manancial de 
abastecimento de Umuarama.

O investimento previsto no 
contrato é de R$ 90 mil custe-
ados com recursos do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 
(FMMA), gerido pelo Conselho 
Municipal do Meio Ambiente 
(CMMA). “Dos 30 conjuntos 
de fossas licitados, 19 já fo-
ram entregues em proprieda-
des localizadas nas estradas 
Jaborandi e Jurupoca, desde 
o início de 2021”, lembra o 
diretor de Meio Ambiente, Ma-
theus Michelan Batista.

Como exemplo, o diretor re-
laciona a execução de fossas 
nas propriedades de José Car-
los e Regiane (Estrada Jurupo-
ca) e nas casas de Edna Hi-
polito, Marcos Paganini, Ana 
Carolina, Teomotio José e Sid-
ney Jair Steca, todos na Estra-
da Jaborandi. “Ainda restam 
11 fossas disponíveis para 
instalação. Os interessados 
devem procurar a secretaria 
e realizar o cadastramento”, 
acrescenta Matheus Batista

É obrigatório apresentar os 
seguintes documentos: cópia 
da matrícula atualizada da 

propriedade, RG e CPF, com-
provante de endereço e Ca-
dPro ativo. Outro detalhe im-
portante é que só podem ser 
atendidas propriedades locali-
zadas dentro da bacia da APA 
do Rio Piava e posteriormente 
é feita uma visita para a confe-
rência da necessidade.

“Ressaltamos que o intuito 
da distribuição é ajudar o pe-

queno produtor a ter melhores 
condições de moradia na área 
rural e a diminuir a incidência 
de ‘fossas negras’, que são 
poluidoras ambientais por 
não darem o devido tratamen-
to aos efluentes”, completou 
a chefe da Divisão de Contro-
le Ambiental da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Fernanda Periard Mantovani.

mentos de outorga e os demais 
itens pertinentes à atividade do 
revendedor, tais como Painel 
de Preços, adesivo do CNPJ, 
termodensímetro acoplado à 
bomba de etanol e informação 
de localização dos tipos de 
combustíveis por bombas.

Umuarama conta hoje com 
44 postos na sede, nos distri-
tos e rodovias que cortam o 
município. Segundo o secretá-
rio, os fornecedores também 
foram orientados em relação 
ao cumprimento do decreto fe-
deral 10.634/2021, que en-
trou em vigor em 25 de mar-
ço deste ano e dispõe sobre 
a divulgação de informações 
aos consumidores referentes 
à composição dos preços dos 
combustíveis automotivos.

“Enquanto a ANP fiscalizou 

a qualidade dos combustíveis, 
a proporção das misturas de 
álcool anidro à gasolina e a 
quantidade de água no álco-
ol hidratado, com o fiscal de 
derivados de petróleo e com-
bustíveis Dario Augusto Lins 
Neto, de São Paulo, a equipe 
do Procon Municipal aprovei-
tou para orientar os donos e 
gerentes dos postos sobre a 
obrigatoriedade da placa com 
as informações detalhadas 
sobre os componentes do 
preço final dos combustíveis”, 
completou João Paulo.

DIRETORIA de Meio Ambiente contratou empresa para a construção de fossas num siste-
ma que ajuda a evitar a contaminação do solo com o despejo de resíduos

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

A coleta das amostras foi necessária uma vez que o teste local revelou indícios de mistura 
etanol anidro por litro de gasolina acima do permitido

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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EM 2020, 
VOCÊ 
COMPROU 
O QUE É 
DAQUI.

E O 
RESULTADO 

NÃO PODERIA 
SER MELHOR.

9 meses 
consecutivos de 

crescimento. 

13% da 
exportação 
nacional do 

agronegócio  
é do Paraná.

159.398 
novas 

empresas
em 2020.

65.958 
novas vagas 
de emprego 
em janeiro e 
fevereiro de 

2021.

Abertura de 
empresa mais 

rápida e facilitada: 
apenas 1 dia.

É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.

f e i t o n o p a r a n a . p r.g ov. b ra c e s s e
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Conhecimento
contra o fogo

Quem vive e trabalha no campo sabe que 
nos últimos anos o Paraná atravessou uma das 
piores secas da sua história. Além de atrapalhar 
o planejamento das lavouras e em alguns casos 
prejudicar o desenvolvimento das plantas, a estiagem 
severa tem outro impacto indesejável e muito perigoso: 
os incêndios no meio rural.

A vegetação seca devido ao longo tempo sem 
chuvas serve como combustível e basta uma fagulha 
(ou um cigarro aceso) para que o fogo se inicie. Com 
o aumento nos casos de incêndios neste período, o 
SENAR-PR criou o curso “Prevenção e combate aos 
incêndios no meio rural”, que já está sendo oferecido 
no catálogo da entidade.

Este não é o primeiro curso do SENAR-PR 
nesta área, desde 2010 a instituição oferece o curso 
“Prevenção e combate aos incêndios florestais”, 
voltado ao combate ao fogo nos cultivos florestais. 
A diferença da nova formação é levar as práticas de 
combate ao incêndio para outras atividades rurais. 
Vale lembrar que, diferente do meio urbano, onde 
são formadas brigadas de incêndio nos edifícios, o 
corpo de bombeiros está próximo e há mangueiras 
e hidrantes para combater o fogo, no meio rural não 
há nada disso, por isso a importância de conhecer as 
técnicas de combate a incêndios nesse ambiente.

O principal objetivo do novo curso é capacitar os 
participantes para atuarem em situações de incêndios 
acidentais com rapidez e conhecimento, protegendo a 
vida, o patrimônio e reduzindo os danos ao meio ambiente.

sistemafaep.org.br

Secretaria Municipal de Saúde inicia
nesta terça a vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou a vacinação 
contra a gripe para o grupo 
prioritário nesta terça-feira, 
13, em Umuarama. O obje-
tivo é prevenir a contamina-
ção do vírus influenza, que 
costuma circular no Brasil 
com mais intensidade a par-
tir de março e pode causar 
a SRAG (Síndrome Respira-
tória Aguda Grave).

Neste primeiro momento 
serão vacinadas crianças 
(entre seis meses e seis 
anos incompletos), gestantes, 
puérperas, povos indígenas e 
profissionais de saúde que 
tenham tomado a vacina con-
tra a covid-19 há pelo menos 
14 dias, conforme orientação 
do Ministério da Saúde. Esse 
grupo deverá procurar as uni-
dades de saúde do Jardim 
Lisboa e do Conjunto Sonho 
Meu, das 7h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. É importante 
agendar o atendimento para 
evitar aglomerações.

A 23ª campanha nacio-
nal de vacinação aconte-
cerá entre 12 de abril e 9 
de julho e a meta é vacinar 
pelo menos 90% da popu-
lação-alvo, estimada em 
4,4 milhões de pessoas no 
Paraná. Em todo o país, o 
Ministério da Saúde espera 
vacinar 90% dos grupos elegí-
veis, que somam mais de 79 
milhões de pessoas. No ano 
passado foram notificadas 
2.150 hospitalizações por 
SRAG no território nacional.

Na última semana, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
realizou reuniões online com 
equipes profissionais das 
22 Regionais de Saúde para 
o alinhamento de ações da 

Etapas
Até 10 de maio serão imunizadas crianças de 6 meses a 5 anos e 

11 meses de vida, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalha-
dores da saúde. Na segunda etapa, de 11 de maio a 8 de junho, a 

vacinação abrangerá pessoas com 60 anos ou mais, professores das 
escolas públicas e privadas. Na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de 
julho, estão pessoas com comorbidades, deficiência permanente, 
caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 

de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, 
forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do 
sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e 

adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

PRIMEIRO serão vacinadas crianças, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais de 
saúde que tenham tomado a vacina contra a covid-19 há pelo menos 14 dias
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campanha. Com a pandemia 
e a campanha de vacinação 
contra a covid-19 em anda-
mento, as estratégias para 
imunizar contra a gripe exi-
girão um esforço maior das 
equipes que atuam nas salas 
de vacinas. As Regionais vão 
replicar as informações aos 
municípios, que têm a res-
ponsabilidade de organizar 

a campanha em suas áreas.
Para iniciar a primeira fase 

o Estado recebeu 372 mil 
doses enviadas pelo Ministé-
rio da saúde. Na campanha 
anterior a cobertura vacinal 
chegou a 92,01% no Paraná. 
Neste ano, a vacina conti-
nuará de forma escalonada. 
Os grupos prioritários serão 
distribuídos em três etapas.

Duas mulheres de 27 e 87 anos morreram em 
decorrência de complicações da covid-19 no 
Hospital Uopeccan, na última sexta-feira (9), 
elevando para 136 o número de vítimas da 
doença em Umuarama, desde o início da pan-
demia. No último sábado (10), mais 29 casos 
foram confirmados (17 mulheres, 10 homens 
e duas crianças) e até ontem, eram 9.442 os 
umuaramenses com diagnóstico positivo para o 
coronavírus. Desse total, 8.548 estão recupe-
rados, 717 pessoas permanecem em isolamento 
domiciliar e 50 pacientes estão hospitalizados, 
19 em unidades de terapia intensiva e 31 em 

enfermarias. Há ainda 833 pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus e 13.317 suspeitas já foram descarta-
das, do total de 23.592 notificações de síndromes gripais registradas desde março do ano passado. 
Dos 38 leitos de UTI Covid dos hospitais locais, 34 estavam ocupados neste sábado (89,4%) e 58 das 64 vagas 
em enfermarias em alas de covid também estavam ocupadas (90%).
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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

Foi concluído com sucesso o I 
Interligas do curso de Medicina da 
Universidade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama. O evento 
aconteceu de 07 a 09 de abril, com 
transmissão on-line, via Youtube.

A ação é de responsabilidade 
do Diretório de Ligas do Centro 
Acadêmico de Medicina Maria 
Angélica Castanheiro, por meio do 
curso de Medicina da Unipar e com o 
apoio e suporte da Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão (Copex).

Durante os três dias, membros 
das ligas acadêmicas apresentaram 
o funcionamento das ligas aos 
participantes, em sua maioria, 
estudantes de Medicina (calouros e 
veteranos). Os professores do curso 
de Medicina, mentores das ligas, 
integraram toda a apresentação. 

De acordo com a coordenadora da 
Copex, professora Evellyn Claudia 
Wietzikoski Lovato, além de entrar 

oficialmente para o calendário anual 
de eventos da Unipar, o Interligas 
poderá ser realizado mais de uma 
vez ao ano. “Concluímos o evento 
cumprindo com os seus objetivos. 
Houve uma participação maciça 
dos acadêmicos e isso é o que nos 
estimula a continuar investindo 
nestes encontros tão produtivos 
acerca do conhecimento”, destacou. 

As ligas que foram apresentadas 
ao longo da programação do 
evento foram: parasitologia 
médica, dermatologia, neurologia 
e neurocirurgia, psiquiatria e saúde 
metal, urgência e emergência, 
cirurgia plástica, oncologia, médica 
pediátrica, ginecologia e obstetrícia, 
anatomia clínica, semiologia, geriatria 
e gerontologia, medicina intensiva, 
angiologia e cirurgia vascular, 
medicina esportiva, fisiologia e 
traumatologia, radiologia, medicina 
da família, cirurgia geral, ortopedia e 
traumatologia.

Dezenove ligas acadêmicas do curso participaram do 
evento, que foi realizado totalmente on-line

I Interligas do curso de Medicina é finalizado 
com sucesso

D AO VIVO NO YOUTUBE

1 Interligas do Curso de Medicina da Unipar 
r:JOl/04 0 19h 

Cerimônia de abertura: 
Dr·ª Maria Elena Martins Diegues 
Diretório de Ligas do centro acadêmico de medicina Maria Angélica Castanheira. 

Palestra: 
"Ligas acadêmicas: dos objetivos aos benefícios para a prática 
profissional médica. Porque você deve participar!" 
Prof.a Dr.ª Evellyn Claudia Wietzikoski Lovato 

Apresentação das Ligas: 
Parasitologia médica, dermatologia, neurologia e 
neurocirurgia, psiquiatria e saúde mental, urgência e emergência.

[i08/04 019h 

Apresentação das Ligas: 
Cirurgia plástica, oncologia, médica pediátrica, 
ginecologia e obstetrícia, anatomia clínica, semiologia, 
geriatria e gerontologia, medicina intensiva. 

r:J 09/04 0 19h 

Apresentação das Ligas: 
Angiologia e cirurgia vascular, medicina 
esportiva, fisiologia e traumatologia, radiologia, 
medicina da família, cirurgia geral, ortopedia e 
traumatologia 

IILf 
UNIPAR 

COORDENADORIA 
DE PESQUISA E 
EXTENSÃO 

REALIZAÇÃO: 
CURSO DE MEDICINA 

APOIO: f sanar 
residência médica 

f sanar 
flix 

Homem encontrado esfaqueado
no meio da rua no Parque Industrial

Policiais militares de 
Umuarama encontraram não 
final da noite da segunda-
-feira, 12, um homem de 36 
anos, gravemente ferido. Ele 
foi violentamente agredido e 
depois esfaqueado e foi visto 
pelos policiais quando estava 
caído em uma das ruas do 
Parque Industrial.

De acordo com os PMs, a 
equipe foi acionada através 
de uma denúncia anônima, 
provavelmente de mora-
dores das imediações da 
rua Jamil Hellú, que teriam 

escutado gritos de socorro 
e pouco depois se depara-
ram com o homem caído no 
bairro. Ele aparentava estar 
morto, mas com a chegada 
de uma equipe de socorris-
tas do Samu, foi constatado 
que ele estava gravemente 
ferido depois de ter sofrido 
pelo menos 10 golpes de 
faca nas costas.

Rapidamente ele rece-
beu os primeiros socorros e 
depois foi levado ao hospital 
de plantão em Umuarama. 
Enquanto era atendido, os 

PMs procuravam informa-
ções que pudessem levar à 
identificação e paradeiros 
dos autores, mas não foi 
possível, apesar de as teste-
munhas terem relatado que 
eram vários homens que 
teriam agredido a vítima com 
chutes e socos e depois apli-
caram os golpes de faca. Em 
seguida fugiram sentido ao 
Jardim Alvorada.

O rapaz esfaqueado pos-
sui antecedentes criminais 
por envolvimento em crimes 
de furto e tráfico de drogas.

Salão de cabeleireiro servia de
fachada para o tráfico no Guarani

Policiais militares desco-
briram um salão de cabelei-
reiro onde também funcio-
nava uma ‘boca de fumo’. 
A descoberta aconteceu na 
tarde de ontem (segunda-
-feira, 12), depois que denún-
cia anônimas levaram uma 
equipe até o endereço, no 
Conjunto Guarani.

Os policiais foram informa-
dos que no salão de cabelei-
reiro também eram comercia-
lizadas drogas.

Assim que chegaram ao 
estabelecimento comercial, 
o principal suspeito, que 
era o barbeiro, continuou 
a cor tar o cabelo de um 
cliente enquanto respondia 
aos questionamentos feitos 
pelos policiais.

Comerciante reage a assalto
e prende ladrões em Perobal

Um comerciante reagiu a 
um assalto ontem (segunda-
-feira, 12) em seu estabele-
cimento comercial, na cidade 
de Perobal (19 quilômetros 
de Umuarama) e prendeu 
o bandido. Segundo a PM, 
responsável pelo registro da 
ocorrência, o ladrão teria rou-
bado cinco celulares.

O crime ocorreu por volta 
das 11h30, quando o autor 
entrou na loja de celula-
res indicando que estava 
armado. Diante da ameaça, 
ele fez o proprietário entregar 
alguns aparelhos.

Em seguida, foi rendido 
pelo comerciante com a 

APARELHOS celulares recuperados após a prisão de autor de roubo de 57 anos

DIVULGAÇÃO

ajuda de populares ao per-
ceberem que o criminoso 
não estava armado. A PM 
foi acionada e conduziu 
o homem de 57 anos à 

Delegacia de Umuarama, 
sob a acusação de roubo e 
falsidade ideológica, já que 
ele passou uma identifica-
ção falsa para os policiais.

Até que a droga 
fo i  encon t rada . 
Eram três grandes 
tabletes de maco-
nha. Além do entor-
pecen te ,  f o ram 
achadas ainda três 
facas, que eram uti-
lizadas para cor tar 
e fracionar a droga, 
fator que for taleceu 
ainda mais a denún-
cia de que no local 
acontecia o tráfico.

O cabeleireiro, 
que não possui 
antecedentes crimi-
nais, foi conduzido 
à delegacia e denun-
ciado. A droga e as 
facas também foram 
apreendidas.

DROGA apreendida no salão enquanto acusado de 
tráfico cortava o cabelo de cliente

TV CAIUÁ

Equipes 
do BPFron 
(Batalhão de 
Policiamento 
de Fronteira) 
apreenderam 
produtos con-
trabandeados 
na madrugada 
de domingo, 
(11). Os 
policiais 
realizavam 
patrulhamento 

na cidade de Cruzeiro do Oeste (28 quilômetros de Umuarama), 
durante Operação Hórus, quando abordaram um ônibus com destino 
a Barreiras-BA. No bagageiro foram encontradas diversas malas 
contendo produtos de origem estrangeira sem os devidos processos 
de importação legal. Os passageiros proprietários das bagagens foram 
identificados e orientados quanto aos procedimentos. As mercadorias 
foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal.

DIVULGAÇÃO
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SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT - Instituto Água 
e Terra, Licença de Instalação, para o empreendimento a seguir 
especificado:
EMPRESA: Laticinios Santa Lucia Ltda (Filial)
CNPJ: 03.943.004/0003-63 
ATIVIDADE: Indústria de Laticínios
ENDEREÇO: Rod. Alto Piquiri/Mirante do Rio Piquiri, Lote nº 107-C
MUNICÍPIO: Alto Piquiri – PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu do IAT - Instituto Água 
e Terra, Licença de Operação, para o empreendimento a seguir 
especificado:
EMPRESA: Laticinios Santa Lucia Ltda (Filial)
CNPJ: 03.943.004/0003-63 
ATIVIDADE: Indústria de Laticínios
ENDEREÇO: Rod. Alto Piquiri/Mirante do Rio Piquiri, Lote nº 107-C
MUNICÍPIO: Alto Piquiri – PR

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CBNC LOTEAMENTOS LTDA - EPP, torna público que 
REQUEREU ao IAP, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
para fins de Loteamento JARDIM BOTÂNICO, a ser 
implantado no Lote 01-R da Quadra 01, município de 
Cruzeiro do Oeste –PR.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
SANDRA REGINA BARA-
VIEIRA JANEIRO, inscrita sob 
nº CPF. 930.092.249-15, 
estabelecido na Avenida Presi-
dente Castelo Branco, 3839, 
CEP 87.501-170, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº 36.890/2018. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.  

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
A.R. DE ALMEIDA & CIA 
LTDA, sociedade empresá-
ria limitada, com sede sito 
à Avenida Paraná, Nº 7.831, 
LOTE 03 QUADRA 03, Parque 
Alto da Paraná, CEP 87502-
000, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, devida-
mente inscrita no CNPJ 
21.157.103/0001-30. 
COMUNICA O EXTRAVIO DE 
ALVARÁ Nº 32.704, sendo 
assim o mesmo torna - se 
sem valor.

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 ACTIV AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 65.900,00

ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO, KM 13.500 R$ 64.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 19/19 PRETO COMPLETO, COURO, AUT R$ 68.900,00

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

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

S10 2.4 LS 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Tatum e Paul George: Melhores da semana NBA
A NBA confirmou ontem 

(segunda-feira, 12) que os 
alas Jayson Tatum e Paul 
George foram escolhidos os 
melhores jogadores da última 
semana nas conferências 
Leste e Oeste, respectiva-
mente. A premiação levou 
em conta jogos disputados 

entre os dias 5 e 11 de 
março. Essa é a terceira vez 
que o jovem astro do Bos-
ton Celtics ganha a honraria, 
enquanto o craque do Los 
Angeles Clippers é reconhe-
cido pela nona oportunidade 
na carreira. Tatum comandou 
o Celtics a três vitórias em 

quatro partidas no período, 
ficando perto de recolocar a 
equipe na zona de classifica-
ção direta para os playoffs. 
O ala acumulou médias de 
31.5 pontos, 8.5 rebotes 
e 3.8 assistências, conver-
tendo 39% dos tiros de longa 
distância tentados e 28 de 
29 lances livres que cobrou. 
Na sexta-feira, se tornou o 
mais jovem atleta do Boston 
a marcar 50 pontos em uma 
partida, contra o Minnesota. 
George, por sua vez, liderou 
o Clippers na semana invicta, 
vencendo quatro adversá-
rios. Só ele esteve presente 
em três desses e registrou 
33.7 pontos, 4.3 rebotes 
e 5.7 assistências por jogo 

disputado, com 14 cestas de 
três. Os resultados estende-
ram o ótimo momento dos 

atuais terceiros colocados 
do Oeste, ganhadores de dez 
das últimas 12 partidas.

TATUM comandou o Celtics a três vitórias em quatro partidas no período

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Se planejar viagem, está de malas prontas 
ou passeando, há risco de se frustrar. Talvez 
bata desinteresse pelos estudos. Se estiver na 
pista, há chance de ver alguém do seu círculo 
de amizade com outros olhos e jogar a real 
para a pessoa.

Tudo indica que irá rever suas ambições na 
vida profissional.  Fazer seu mapa profissio-
nal é uma excelente estratégia para agir de 
maneira prudente e bem pensada. Sol e Marte 
estão num clima gostoso, sinal de que você 
vai mostrar suas garras e se dar bem no amor. 

O desejo de ser livre, viajar e conhecer coi-
sas novas tende a bater forte. Nos estudos, 
sobretudo de faculdade, deve ser criativo e 
pensar fora da caixinha. Sol e Marte dão a 
maior força pra você fazer as mudanças que 
precisa e arrasar. 

A sorte está do seu lado, aproveite pra ten-
tar uma fezinha. Mas faça isso de manhã, 
pois à tarde Lua e Saturno quebram tudo 
e o clima pesa. Os astros revelam que seu 
signo estará sério, mão fechada e apegado 
ao dindim. 

Seus desejos devem ficar intensos, você vai se 
comunicar com facilidade e estará impulsivo), 
podendo jogar ideias ousadas para você e o 
mozão ou crush experimentarem.

Só cautela, peixinho, pra não ser inconve-
niente. Use sua intuição. A bad pode bater 
à tarde, culpa do aspecto nervoso entre Lua 
e Saturno.Com o mozão, devem construir 
família, melhorar as finanças e conseguir 
a casa própria.  

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 13 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Leão. Seu 
número principal na Astrologia Cabalística é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. A 
soma dá o 5, de Mercúrio, que positiva sua presença, em qualquer meio ou ambiente. 
Mercúrio que dá jovialidade, popularidade e muitos amigos e grande tino comercial.

Horóscopo nascido em 13 de abril

Mesmice, rotina, sensação de prisão? Nem pen-
sar! Lua e Urano dão um rolê na sua Casa dos 
Relacionamentos e tudo indica que vai querer 
passar bem longe de relações assim. Seja na área 
pessoal ou profissional, desejará curtir coisas 
diferentes, ter liberdade. 

Talvez mude objetivos, planos e algumas 
amizades de longa data. Talvez se rela-
cione com gente diferente e ajude um 
amigo. Acontece o maior ranço entre Lua 
e Saturno, que está na sua Casa dos Negó-
cios, e devem pintar decepções.

Na vida profissional, pode bater insegurança ao 
lidar com a chefia e descontentamento na área 
em que trabalha. Os astros avisam que deve 
ficar esperto(a) e agir com responsabilidade 
para evitar perrengues. 

Na carreira, Lua e Plutão entram em conflito e 
avisam que pode dar ruim. Cautela para não se 
meter em tudo e ser alvo de intrigas. Esban-
jando sensualidade, deixará o crush babando. 

Lua e Urano dão as mãos na sua Casa dos 
Negócios e indicam que você deve ter ideias 
inovadores e criativas, umas delas pode até 
te ajudar a empreender e se transformar em 
patrão/patroa. 

Fazer seu mapa profissional é uma excelente 
estratégia, ele traz revelações importantes 
sobre sua vida profissional, pode ajudar a 
repensar sobre sua carreira e os rumos que 
deseja para o futuro. Você e o mozão talvez 
decidam juntar as escovas ou subir ao altar. 

Está enfrentando um momento 
difícil ou em busca de algo em espe-
cial? Que tal contar com a ajuda de 
um amuleto cheio de energia posi-
tiva, desses que você se sente bem 
só de ver? Eles podem melhorar suas 
vibrações e te ajudar a atrair tudo o 
que você quiser!

Então, conheça alguns amuletos da 
sorte que podem ser feitos de qualquer 
material e carregam propriedades que 
trazem sorte, dinheiro, proteção, amor 
e eliminam toda negatividade da sua 
vida. Aproveite para escolher um - ou 
vários - para chamar de seu!

Objetos em formato de peixe: aju-
dam você a encontrar soluções para os 
problemas de rotina, trazem prospe-
ridade e proteção. Eles ainda podem 
estimular a sua vida sexual.

Objetos em formato de Lua: real-
çam sua sensualidade e equilibram a 
sua saúde. Ela aumenta seu charme 
e traz mais sorte para você no am or, 
principalmente nas paqueras.

Pirâmides em miniatura: ajudam 
a manter os ambientes a sua volta em 
harmonia, acalmam a mente e ajudam 
a controlar a agitação interior. Ter uma 
pequena pirâmide em um cômodo da 
casa proporciona uma renovação de 
energias no local.

Figa: ter uma figa por perto espanta 
a inveja e o mau-olhado, além de man-
ter sua vida próspera em todas as situa-
ções. Para ter a sorte sempre ao seu 
lado, procure carregar consigo uma 
pequena figa.

Trevo-de-quatro-folhas: traz ale-
gria, otimismo e energia para o seu dia 
a dia, além de muita boa sorte. Nos dias 
atuais é possível encontrar esse item 
em lojas de produtos místicos, mas tal-
vez você o encontre pela rua - e isso já é 
um grande sinal de sorte na vida!

Ferradura: tem o poder de afastar 
as más energias de você e garante boas 
doses de sorte na sua vida. Se ganhá-
-la de presente é melhor ainda! Para 
aproveitar seus poderes, pendure uma 
ferradura sobre o batente da porta de 
entrada da sua casa.

Gato da sorte: também conhecido 
como Maneki Neko, o gato da sorte é uma 
escultura muito conhecida na Ásia. Ele atrai 
sorte, dinheiro e fortalece as amizades.

Buda: uma miniatura de Buda forta-
lece o amor, protege o romance e atrai 
riqueza e felicidade para o ambiente 
em que for colocada. Para atrair a 
sorte para você ou para o seu relacio-
namento, coloque seus pedidos ou 
uma foto de quem você ama embaixo 
da imagem de Buda.

Elefante branco: Chama riqueza e 
prosperidade. Uma miniatura desse 
talismã garante proteção para a sua 
relação com a família. O ideal é deixar 
o elefante de costas para a porta prin-
cipal da casa. Para remover as energias 
negativas que esse objeto pode acumu-
lar, limpe-o todos os meses com água 
e um pouco de sal grosso.

Fonte: João Bidu 

Amuletos para atrair boas energias para a sua vida
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PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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Solvente
usado na
pintura de 
automóveis

Duas
aves que
não voam

Firmados
por escri-
to; regis-

trados

"Mais", em
"m. us."
(Gram.)

Árvore 
de lenho

resistente
(pl.)

Castigo
vetado

pela Lei da
Palmada

Áreas de 
apresenta-

ção de
palhaços

Ácido da
aspirina
(sigla)

"(?)
Monde",
jornal

francês

O cargo ou
ofício de
professor

Bia Lessa,
diretora
teatral

Forma do
talco ven-
dido em

farmácias

Formação
extirpada
na cirurgia 
oncológica

Local de
venda de

livros
usados

(?) Madrid,
o time de
Cristiano
Ronaldo

O erro da 
frase: "Che-

guei em
Belém"

Grupos
como os

Aimorés e
Guaranis

Sereia
de lendas
amazô-
nicas

"Atividade
(?)", filme
de terror

Mate-
mática
(abrev.)

Selton
Mello, 

ator de "O
Palhaço"

Mediter-
râneo,

Morto ou
Egeu

O salto de
sapatos

femininos

Massa molecular
expressa em gramas

(?) e Outros,
banda de rock

Equipe de F1 de Fer-
nando Alonso (2014)
A partir de,
em inglês
(?) Araújo,

atriz

Arte, em
latim
Gosta

muito de

Deprava-
ção (fig.)

Regente da
orquestra

A civilização associa-
da a Machu Picchu

(?) Rava-
che, atriz
Mensagem
de celular

Parte do
meio

Mole, em
inglês

Tempero
marinho

Diz-se do céu
sem nuvens

O prato ideal para
servir saladas

Lutécio
(símbolo)
Período

após 18 h

Dividir
(o bolo)
Manchar

(pop.)

Órgão que combate
o contrabando de
animais silvestres

Período histórico investigado pela Comis-
são da Verdade (BR)

Empregar;
utilizar

Prêmios

 Mudança de regras para 
favorecer indivíduos (pej.)

RE T C
P I N G U I ME E M A

C O N S I G N A D O S
L C M E D L U

P I
C A D E I R O S I

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

S E B O U S A R A
N O A M I R E N E
T R I B O S A R S

P A R A NO R M A L T
C L A R O S M MA R

R A S O A L T O

2/le. 3/ars. 4/from — limp. 5/tiner. 6/abonos. 8/casuísmo. 11/consignados.
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Zélia Casoni
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A filosofia do contente,é uma arma-
dilha de consumo. A existência tem 

amplitude, que inclui : medos, perdas , 
dores. (Contardo Calligaris)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Orlando Moraes, Gilberto 
Ruiz, Roger Crastechini e Amilton Nakano.  Da coluna: felicidades.

CONECTA, CORRE 
NO SPOTIFY!

Você sabia que cerca de 53% das 
empreendedoras, também são 

mães? Uma em quatro delas possui 
filhos de cinco anos de idade ou 

menos. Esses dados são do estudo  
“Empreendedoras e seus Negó-

cios”, realizado pela Rede Mulher 
Empreendedora (RME). O horário 
e uma agenda mais flexível são 
fatores que mais atraem para a 

vida de empreendedora. No entan-
to, 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 Pesso-
as. Vamos lá OUVIR no Spotify. 

Você vai se identificar.

EU RECOMENDO!
Quem mais aí anda com uma rotina 

atribulada, com o acúmulo de ativida-
des e responsabilidades... resultando 
no estresse? Queda de cabelo, pele 
ressecada e sem vida são alguns dos 
sinais que o corpo emite quando o 

esgotamento está no ápice. Para que o 
estresse não se reflita na pele, o Boti-
cário lança Nativa SPA Jasmim Sambac, 
uma linha completa para um ritual de 

cuidados para o corpo e cabelos. Produ-
zida com o extrato de Jasmim Sambac, 
esse segredinho especial nas fórmulas 
possui ação revigorante, além de efei-
to antioxidante, diminuindo os efeitos 
do estresse em até sete dias.  Beleza 

antiestresse, na medida certa!

REGISTRE-SE!
Agende seu ensaio no 

Studio Luci Lemes e eter-
nize os belos momentos 

com seus filhos. A agenda 
já está aberta e vai te 
presentear com belís-

simas recordações. Que 
tal  retratar os melhores 
momentos da sua mãe e 
você?. Entre em contato 
e saiba mais (44) 3623-

1014 / 99946-7947 . 
Confira no ZOOM ao lado a 
beleza e o amor envolvido 
no clique de Jucely Berti 

e as filhas. 

ENSAIO
Jucely, Pietra e Luiza no zoom da 
coluna mostram a essência Mãe & 
Filhas neste ensaio feito por Luci 
Lemes, especialmente para o Dia 
das Mães. 

LUCI LEMES
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