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Novo decreto ajusta medidas para o
enfrentamento da pandemia de covid

NORMAS ENTRAM EM VIGOR NESTA QUINTA-FEIRA

Decreto baixado ontem pelo Executivo municipal faz novos ajustes na estratégia de enfrentamento à pandemia causada pelo novo corona-
vírus em Umuarama. A situação de emergência em saúde pública estabelecida em 20 de março do ano passado está mantida. O período de 
restrição de circulação em espaços e vias públicas foi alterado e passa a valer das 23h às 5h, com exceção de atividades essenciais.  l 9

Parceria entre
Poderes garante

meio bilhão
aos municípios 

l 3

Polícia Civil
desativa cadeia

da delegacia
de Alto Piquri

l 6

AMANHÃ

Colégios do
Paraná fazem
nova entrega
de alimentos  

l 8

O Paraná receberá 
nos próximos dias 
mais 368.050 doses 
de vacinas contra 
a covid-19, na 13ª 
remessa do Ministério 
da Saúde. A data de 
entrega ainda não 
foi confirmada pelo 
governo federal, 
mas deve ocorrer no 
máximo, até amanhã. 
l 4

Comemoração 
O prefeito Celso Pozzobom comemorou o início 
dos serviços preliminares para a duplicação do 
trecho urbano da rodovia PR-323, entre o trevo 

do Gauchão e o entroncamento à rodovia PR-468, 
que liga Umuarama a Mariluz. “Ainda estamos no 
começo dos trabalhos, mas a obra vai eliminar um 

dos maiores gargalos no acesso à nossa cidade, 
trazendo segurança e desenvolvimento”. 
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Acusado de
homicídio em

2019 em Mariluz
é capturado

l 7

Nova
remessa
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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

13/3 a 13/4 0,5000 0,1159 0,0000
14/3 a 14/4 0,5000 0,1159 0,0000
15/3 a 15/4 0,5000 0,1159 0,0000
16/3 a 16/4 0,5000 0,1159 0,0000
17/3 a 17/4 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,59% 24,35 
Vale ON +3,30% 107,00 
ItauUnibanco PN +1,28% 27,64 
Bradesco PN +1,18% 25,80 
Marfrig ON +5,54% 18,85 
Cogna ON -4,62% 4,13 

IBOVESPA: +0,84% 120,297 pontos

Iene 108,95
Libra est. 0,73
Euro 0,84
Peso arg. 92,68

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 5,6700 5,6710 +0,7%

PTAX  (BC) -0,2% 5,6930 5,6936 -0,1%

PARALELO -0,8% 5,4100 5,9100 +0,5%

TURISMO -0,8% 5,4100 5,8900 +0,5%

EURO 0,1% 6,8157 6,8187 +1,9%

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 14/04

Iene R$ 0,0523
Libra est. R$ 7,85
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.104,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/04 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 1.410,00 20,50 -0,2%
FARELO mai/21 398,20 3,20 -0,6%
MILHO mai/21 594,00 14,00 10,2%
TRIGO mai/21 648,00 18,25 1,5%

SOJA 160,18 0,0% 1,0% 159,00
MILHO 89,97 0,3% 15,9% 90,00
TRIGO 87,56 0,0% 10,3% 90,00
BOI GORDO 297,01 0,1% 4,5% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/04 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 14/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 1,5% 0,6%
SOJA Paranaguá 174,00 1,2% 1,2%
MILHO Cascavel 97,00 4,3% 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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Palavras cruzadas

Sol e Júpiter formam um aspecto maravilhoso 
e estimulam os estudos mais elevados, seus 
sonhos e a vontade de cair nesse mundão. 
Suas amizades estarão numa vibe boa e pode 
até rolar atração por alguém da sua turma. 

Pode contar com a ajuda de um amigo ou dar 
uma mãozinha para alguém da turma. Mas 
melhor não ficar falando sobre seus planos 
com todo mundo antes das coisas se firmarem 
pra não ser alvo de olho gordo, leãozinho. É 
bom escolher bem o crush.

A Lua Nova avisa que é uma boa época para 
comprar verdura, frutas e legumes madu-
ros para consumo imediato. Bora manter o 
corpo forte e saudável, coleguinha.  Com o 
mozão, não vai querer saber de arroz com 
feijão e deve colocar novos sabores na rela-
ção e na intimidade. 

A mente pode ficar inquieta e há risco de ins-
tabilidade.  Como o estado emocional pode 
afetar o rendimento no serviço, tire um tempo 
pra curtir as coisas boas da vida.  No amor, 
pode sair da sua zona de conforto e se abrir 
mais para novidades. 

Pode se relacionar fácil com todos, mas tende 
a não se prender ou aprofundar a relação.  Você 
terá a sorte do seu lado e tende a ter boas 
oportunidades de crescer na vida. Saia um 
pouco da rotina para não enlouquecer. 

Melhor deixar pra contar histórias do pas-
sado quando terminar todas as suas obri-
gações, peixinho. Há sinal de mudança de 
residência. A profissão tende a expandir. 
Se estiver na pista, um familiar pode te 
apresentar alguém.

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 15 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São 
amorosos, sentimentais e românticos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 
16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, dois astros de rara beleza e de mais luz do zodíaco. 
A soma dá o 7, de Netuno, que confere intuição poderosa, mas muita timidez e alguns 
complexos íntimos. Podem causar pessimismo ou dissimulação e omissão às vezes.

Horóscopo nascido em 15 de abril

Se lida com negócios ou finanças de outras 
pessoas, controle a animação e tenha cau-
tela, pois há risco de cometer indiscrição ou 
gafe. Pode receber benefícios de familiares. A 
relação deve fluir fácil, fácil. Se ainda não se 
amarrou, pode pular de galho em galho em 
busca de curtição.

Hoje a Lua entra no seu inferno astral e 
você deve racionalizar e guardar mais as 
suas emoções. Com o mozão, podem bater 
altos papos e contar histórias ou proezas 
que viveram no aconchego e privacidade do 
seu ninho de amor. 

A Lua entra na sua Casa da Fortuna e traz mais 
jogo de cintura, curiosidade e mente aberta 
para o seu signo. Há sinal de boas oportuni-
dades e sucesso. A Lua Nova indica fertilidade 
em alta, então se planeja uma gravidez, boa 
hora para a concepção ou fertilização.

Sua maior dificuldade será focar em um só 
assunto ou uma pessoa por vez. O desejo de 
ter sucesso e subir na vida aparece e tende 
a fazer planos grandiosos para o futuro. No 
amor, não vai ter medo nem vergonha de 
falar o que sente. 

Se estiver viajando, deve buscar se informar 
sobre o lugar, conversar e bater perna. Mas 
há risco de passar sufoco. Deve fazer bem 
o papel de relações públicas. Se estiver na 
pista, muitos crushes podem pintar na sua 
área. Não vai querer ficar só, mas também 
não deve se amarrar. 

Deve mandar bem nas relações pessoais e 
fechar boas parcerias na profissão. Mas ao 
menor sinal de perrengue, pode dar as costas, 
sair de fininho e buscar novas associações. 
Seu otimismo, gosto pela vida e por diversão 
tendem a crescer. 

Loterias
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MÊS DA SORTE:
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 079C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2169

05 07 08 22 28 35 45 51 53 58
61 66 68 70 75 80 81 87 98 99

Lotomania

69.351
20.086
56.000
97.597
52.694

24 41 44 69 70 71 80
LONDRINA/PR

13 24 30 33 43

ABRIL

01 06 08 10 11 21 31

concurso: 5540

03 20 22 32 35 50

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Quinta 15/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 27
min 20

max 31
min 17

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 31
min 20

max 30
min 12

Curitiba
max 24
min 13

FASES 
DA LUA

Nublado
Sexta 16/4/2021

Sol
Sábado 17/4/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 7

Torneio do
qual o Ba-
Vi é clássi-
co (fut.)

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Elemento
essencial

à vida
(símbolo)

São
estudadas
nas aulas
de Direito

Ir de vento
em (?):

progredir
(pop.)

Pouco
firmes

(alicerces)

Brincadeira
aplicada

aos
calouros

Os
populares
"sovacos"

Embarca-
ção como
a piroga

Estrutura
vertical 

com nome
de rua

(?) Gomes:
uma das 

irmãs Caja-
zeiras (TV)

Sarrafo
Alimento
que sobra
na panela

Modelo
Hino de
louvor à

divindade

Lenta

Principal
cidade do

Sul do
Iêmen

Setor de
uma ativi-
dade ou de
um saber

A obra,
antes da 

publicação
Avó (red.)

(?)-folhas,
doce em
camadas 
Assustada

Documento
de arreca-

dação
Pureza

Precisa;
rigorosa
Imitar o

pinto

Aquele
lugar
Dona

(abrev.)

Primeira 
nota (Mús.)
Mover-se
na água

Significado
do "C", em

CTPS

Ambiente
propício 
à repro-
dução do
mosquito
da dengue

(?)-déum,
cântico
católico  

Problema 
de pessoas

muito a-
gressivas

Feitio do
ancinho

Certidão
negativa

(pop.)

(?)
madrinha:
protege a
princesa
(Lit. inf.)

Imposto
sobre car-
ros (sigla)

Animal
como

Bucéfalo
(Hist.)

Anjo (?): condição 
de Lúcifer (Rel.)
Os terrenos com
árvores frutíferas

Número 
de pés do

Saci
(Folcl.)

Formato
da chave
inglesa

Homem,
em inglês
Diminuir o
calor de

Albert (?),
médico

que criou 
a vacina

oral contra
a pólio

Não faz
milagre
(dito)

Regis-
trado no
sistema
(de uma

empresa)

CCMC
AGUAPARADA
RMILENEM
TEDARFP

DESCONTROLE
RIPATEEO

RASPASABIN
SANTODECASA

TIPOALT
CADASTRADO

FADARDOB
NADACONSTA
TEXATAOI
IPIINEDITA
CAVALOADEN

MOROSARAMO

3/man. 4/áden — darf. 5/sabin. 6/morosa. 7/cântico. 8/abalados. 9/plantados. 10/nada-consta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO2

Roupa da
Seleção
em jogos

(fut.)

Barra (?):
situação
perigosa

(pop.)

Desenvol-
vimento;

progresso

Meio de
regulação
térmica
corporal

A vida,
por sua
duração

Perdão de
crimes

políticos

Diferen-
cial de
tinturas 

de cabelo

Substitu- 
em o “l” no
plural de
"qualquer"

Fazer 
(?): ani-
versariar

Tarcísio
(?), ator

paulistano

O inglês
falado nos

Estados
Unidos

Pedra pa-
ra amolar
objetos

cortantes

Rua mar-
ginada de
árvores

(?) Flor,
  criação 
de Jorge
Amado

A do álibi
é provar a
inocência

do réu 

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

(?) Seca:
evita

mortes no
trânsito

"Confede-
ração", na
sigla CNI

Morada
de São
Jorge

(Folcl.)

Fibra (?),
cabo da
telefonia
digital 

Entregá-la é função
do carteiro 

(?) retrátil, cobertura
usual em janelas

Fábrica em que se
produz o uísque

Cervídeo que 
habita a tundra 

 Raça
brasileira
de cães

Marca da
obra de
Augusto

dos Anjos
(Lit.)

Leste, em
francês

Ambiente
da ameba

Tonelada,
em inglês
Sidarta

Gautama

Não, em
francês

Lago, em
francês

Aquela que
provoca

risos
Sarça (?),
visão de
Moisés 
no Sinai
(Bíblia) 

Pedra do
1º laser
Que foi

absolvido

U D P C
I N C R E M E N T O

I E S T S U O R
F I N I T A L R

T O N A L I D A D E
R T A A N O S
M E I R A I P

P E S S I M I S M O
O T A E T O N
F I LA R U B I D

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

3/est — lac — non — ton. 4/rubi. 7/alameda — ardente. 9/intestino.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 68

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.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

32 19

Quinta

24 13 25 14

SextaSexta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Nublado

h
h

h
h

h
h

19
h

31h

Crescente
20/4 - 04h00

Minguante
3/05 - 16h51

Nova
11/04- 23h32

Cheia
27/4 -00h33

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Decreto federal inclui os Correios
dentro do programa de privatização

O presidente Jair Bolso-
naro incluiu os Correios no 
Programa Nacional de Deses-
tatização (PND). O decreto foi 
publicado ontem (quarta-feira, 
14) no Diário Oficial da União.

A inclusão da estatal no 
programa de privatização do 
governo foi recomendada pelo 
Conselho do Programa de Par-
cerias de Investimentos (CPPI), 
em reunião no mês passado, 
faltando apenas a aprovação 
presidencial para o andamen-
to dos processos. Na semana 
passada, Bolsonaro já havia 
aprovado a inclusão da Empre-
sa Brasil e Comunicação (EBC) 
e da Eletrobras no PND, que 
também foram objetos de reco-
mendação do CPPI.

Sobre os Correios, a equipe 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) concluiu 
os primeiros estudos que ana-
lisaram modelos de desestati-
zação do mercado postal em 
outros países e recomendou 
a empresa para o PND, onde 
será iniciada a segunda fase 
dos estudos. O conselho optou 
pela venda total da empresa, 
em vez do fatiamento, que po-
derá ser a venda majoritária 
(em que o Estado continua 
como acionista minoritário) ou 
venda de 100% das ações.

A segunda fase dos estu-
dos será implementada ao 
longo deste ano pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e detalhará o modelo a ser 
adotado para a desestatiza-
ção do setor postal. O governo 

Discussão
A privatização dos Correios vem sendo discutida há anos no 

âmbito do governo federal e é motivo de protestos de funcionários 
da estatal. De acordo com o governo, o desenvolvimento adequado 

dos serviços postais brasileiros demanda um patamar de investi-
mentos que o setor público não consegue prover. “Além disso, a 
União deve concentrar os seus esforços nas atividades em que a 

presença do Estado seja fundamental para a consecução das priori-
dades nacionais”, explicou em nota.

não apresentou cronograma, 
mas estão previstos debates 
com a sociedade, com inves-
tidores e com empregados e 
a aprovação pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) sobre 
os aspectos da modelagem e 
os documentos jurídicos.

APROVAÇÃO LEGISLATIVA
A venda dos Correios depen-

de da aprovação, pelo Congres-
so Nacional, do projeto de lei (PL) 
que quebra o monopólio estatal 
e regulamenta a abertura do 

mercado postal à iniciativa priva-
da. O texto foi apresentado em 
fevereiro pelo governo federal.

Chamado de Marco Regula-
tório para o setor postal, o texto 
também define a obrigatorieda-
de do cumprimento de metas 
de universalização e qualidade 
dos serviços e estabelece a 
criação da Agência Nacional de 
Comunicações, em substitui-
ção à atual Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), 
que passará também a regular 
os serviços postais.

AS análises de modelos do mercado postal em outros países levaram à recomendação para 
colocar os Correios no Programa Nacional de Desestatização

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) em parce-
ria com o Governo do Estado 
lançou ontem (quarta-feira, 
14) a segunda edição do Pro-
grama Paraná Mais Cidades 
com a destinação de R$ 500 
milhões para investimentos 
em obras e melhorias nos 
399 municípios do Paraná. O 
maior pacote de recursos para 
os municípios a fundo perdido 
deve ser responsável pela 
geração de 10 mil empregos 
em todo o estado. Do total de 
recursos disponíveis, R$ 250 
milhões é fruto da economia 
nas despesas orçamentárias 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná que serão devolvidos 
ao caixa do governo. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), destacou que o pro-
grama tem a função não ape-
nas de dar suporte aos mu-
nicípios, mas terá um grande 
impacto na economia do es-
tado. “Isso tem uma simbolo-
gia muito grande, não apenas 
para prefeitos e deputados, 
mas pelo que representa o 
incremento de recurso finan-
ceiro na economia do estado. 
Isso é dinheiro que se trans-
forma em obras e empregos 
no interior. É dinheiro que vai 
circular nos municípios de 
todo o estado em um momen-
to de uma crise profunda que 
transcende qualquer outra 
época. O Paraná dá o exem-
plo. Nós precisamos motivar 
a nossa gente, esse ânimo é 
necessário para que possa-
mos reaquecer a economia 
e fortalecer aqueles que hoje 
acreditam nesse estado”.

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), primeiro se-
cretário da Assembleia Legis-
lativa do Paraná, que destaca 
o impacto que os investimen-
tos trarão para o dia a dia da 
população. “Esta economia 
é fruto do entendimento com 
os 54 deputados e deputadas 
estaduais. É a coisa certa, 
feita no momento adequa-
do”, afirmou. “Esse programa 
nós estruturamos para poder 

Parceria garante
meio bilhão aos
municípios do PR

Investimentos
O Programa Paraná Mais Cidades oferece aos municípios recur-

sos a fundo perdido para a execução de obras e compra de maqui-
nário previsto em um cardápio de investimentos. São ações ligadas 
a sete secretarias, como Infraestrutura e Logística, Educação, Saúde 

e Segurança Pública, além da Defesa Civil e da Coordenadoria da 
Região Metropolitana de Curitiba. Durante o evento o secretário 
de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos 
Ortega, apresentou o Sistema de Financiamento dos Municípios 
que também disponibiliza mais R$ 500 milhões em parceria com 
a Fomento Paraná e o Paraná Cidade para o financiamento dos 

mais diferentes tipos de projetos, desde a pavimentação asfáltica, 
construção de praças e parque, obras de urbanização, até grandes 

projetos como trincheiras, novos escolas e aeroportos.

ter obras nos municípios que 
melhorem a qualidade de vida 
das pessoas e, ao mesmo 
tempo, nós estamos priorizan-
do aquelas obras que geram 
emprego, geram atividade 
econômica. Isso vai trazer de 
um lado a melhoria da quali-
dade do serviço público que é 
prestado e ao mesmo tempo, 
claro, da infraestrutura urbana 
dos municípios. Foi tudo bem 
pensando para que mesmo 
nesse momento de pande-
mia os recursos públicos 
fossem maximizados”.

O governador Ratinho Jr 
destacou a boa gestão implan-
tada na Assembleia Legislativa 
que tem garantido a economia 
necessária de recursos. “Essa 
é a união de esforços dos Po-
deres do Estado do Paraná e 
é um trabalho também de boa 
gestão da Assembleia Legisla-
tiva, que tem feito a cada ano 
mais e mais economias e isso 
é uma demonstração dessa 
boa gestão. É o maior pacote 
de recursos para os municípios 

do Estado do Paraná a fundo 
perdido em um só programa”.

Coordenador do programa 
junto ao governo, o secretá-
rio-chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, também reforçou a 
importância da Assembleia 
para que fosse possível dis-
ponibilizar os recursos aos 
municípios. “Se não tivesse 
a Assembleia junto nesse 
processo não teríamos esse 
pacote total. A Assembleia 
também fez o dever de casa, 
cortando custos e economi-
zando e isso permite esse 
repasse que iniciaremos para 
atender milhares de parana-
enses”. O secretário ainda 
apresentou um balanço da 
primeira edição do programa, 
lançado em 2019. Até agora 
74% dos investimentos já es-
tão pagos e entregues, 15% 
ainda está em andamento e 
outros 4% faltam documenta-
ção ou a prefeitura declinou 
do convênio. O valor não apli-
cado será realocado para a 
atual edição do programa.

O maior pacote de recursos para os municípios a fundo perdido deve ser responsável pela 
geração de 10 mil empregos em todo o estado

JONATHAN CAMPOS/AEN

Trabalho conjunto
No lançamento da 2ª Edição do Paraná Mias cidades, a atuação 
da Alep junto ao Governo foi lembrada pelo deputado Hussein 
Bakri (PSD), líder do Governo no Legislativo. “Quero destacar 
o papel fundamental que essa Casa vem desenvolvendo. Não 
faltou em nenhum momento. Fez tudo que foi necessário. 
Agora na pandemia mais forte ainda, sob o comando do 
nosso presidente e do primeiro secretário da mesa. A Alep 
tem participado de forma efetiva para que possamos juntos 
ajudar os paranaenses”. Júnior Weiller, prefeito de Jesuítas 
e presidente da AMP, representou os prefeitos, agradeceu a 
parceria. “Muito obrigado em meu nome e em nome dos 399 
prefeitos do Paraná. São várias ações diárias que buscam trazer 
mais qualidade de vida para nossa população”.

Osmar Serraglio
Rossoni assumindo a vaga de Schiavinato (PP), leva o 
umuaramense Osmar Serraglio (PP) ao primeiro lugar da fila 
da coligação como suplente. Na eleição de 2018, Serraglio 
contabilizou 64.572 votos e não conseguiu a reeleição, o que 
desfalcou a representatividade de Umuarama em Brasília. Ex-
ministro da Justiça no governo Temer e profissional aclamado, 
Serraglio se divide entre a Capital federal e o Paraná, atuando 
na área jurídica. Ele costuma responder às pessoas mais 
próximas que não pretende voltar à cena política, mas existe 
um movimento em Umuarama e outras regiões do Estado para 
que o ex-deputado volte a disputar o mandato na eleição do 
ano que vem.  Depois de Serraglio, seguem como suplentes na 
coligação, Marco Brasil, Leopoldo Meyer e Felipe Passos. 

CPI da Covid
Por 10 votos a 1, o plenário do STF referendou na tarde de ontem 
(14) a liminar do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a 
instalação da CPI da Covid no Senado Federal. O único a divergir 
foi o ministro Marco Aurélio Mello, para quem Barroso deveria 
ter aguardado recurso do Senado antes de submeter sua decisão 
para deliberação dos demais ministros. Em seu voto, que obteve 
adesão da maioria, Barroso disse que caberá ao próprio Senado 
decidir sobre o funcionamento da CPI, “se por videoconferência, 
se por modo presencial, ou por modo semipresencial”. A decisão 
abre espaço para que o Senado adie o efetivo funcionamento da 
comissão, como prefere o presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
sob a justificativa de que ela deve funcionar de forma presencial.

O artista vai...
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou na manhã de 
ontem (14), que espera 
uma “sinalização do povo” 
para tomar providências 
contra o “lockdown”. “Vai ter 
escassez. O que é comum 
quando tem escassez? O 
preço sobe, inflação. Vão 
culpar quem? O Brasil está 
no limite. Pessoal fala que eu 
devo tomar providência. Estou 
aguardando o povo dar uma 
sinalização. Porque a fome, a 
miséria, o desemprego, está 
aí (sic). Só não vê quem não 
quer. Ou quem não está na 
rua”, disse o presidente. “Não 
estou ameaçando ninguém, 
mas estou achando que 
brevemente teremos um 
problema sério no Brasil. Dá 
tempo de mudar ainda. É só 
parar de usar menos a caneta 
e um pouco mais o coração”. 
Perguntado se iria adotar alguma 
providência, o presidente da 
República emendou: “Eu vou 
embora, só digo uma coisa: eu 
faço o que o povo quiser que eu 
faça, tá ok?”

Volta à cadeira
Com o falecimento do 
deputado federal José Carlos 
Schiavinato (PP-PR), na terça-
feira (13) em Brasília, quem 
assume a vaga é o primeiro 
suplente e ex-deputado 
federal Valdir Rossoni 
(PSDB), de 68 anos. Rossoni 
é paranaense de Palmas e já 
foi deputado federal, chefe 
da Casa Civil no governo Beto 
Richa (PSDB) e presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) entre 2011 e 
2014. Também foi prefeito 
do município de Bituruna. 
Em 2018 foi denunciado 
pelo crime de peculato 
pela Procuradoria Geral 
da República por contratar 
fantasmas para “trabalharem” 
em seu gabinete. No mesmo 
ano, foi acusado em delação 
premiada de receber propina 
na construção de escolas no 
Estado do Paraná. Também 
em 2018 foi condenado por 
utilizar servidores públicos 
para campanha eleitoral de 
seu filho ao cargo de prefeito 
municipal de Bituruna.
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PR receberá mais
368.050 doses de
vacinas contra a covid

O Paraná receberá nos 
próximos dias mais 368.050 
doses de vacinas contra a co-
vid-19. São 225.250 da Astra-
Zeneca/Fiocruz e 142.800 da 
CoronaVac/Butantan. Esta é 
a 13ª remessa do Ministério 
da Saúde. A data de entrega 
ainda não foi confirmada pelo 
governo federal, mas deve 
ocorrer no máximo, até ama-
nhã (sexta-feira, 16).

Pela estratificação do novo 
lote, o Paraná dará prosse-
guimento na vacinação dos 
grupos prioritários elencados 
no Plano Estadual de Vacina-
ção contra a Covid-19. São 
225.453 primeiras doses (61% 
do total) e 109.139 segundas 
doses, fora a reserva técnica. 
Com o novo lote, o Estado ul-
trapassará a marca de 2,8 mi-
lhões de doses recebidas des-
de o começo do ano.

As doses da AstraZeneca 
estão divididas em 201.994 
para aplicar em idosos de 65 
a 69 anos e 2.741 em idosos 
de 60 a 64 anos, ambas para 
a primeira dose. É parte de um 
lote de 3.879.000 de vacinas 
Covishield que será distribuído 
pelo Ministério da Saúde.

As doses do Butantan es-
tão divididas em 8.103 para 
trabalhadores de saúde, 2.277 
para forças de segurança pú-

Almirante Flávio Rocha deixará a
chefia da Comunicação da Republica

O almirante Flávio Rocha 
está deixando o cargo de 
chefe da Secretaria de Co-
municação da Presidência 
da República. Alegando 
questões pessoais, Rocha 
afirmou ao ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
que vai ficar apenas na Se-
cretaria de Assuntos Estra-
tégicos (SAE).

Faria já comunicou Jair Bol-
sonaro sobre a saída do almi-
rante. A tendência é que o pre-
sidente coloque outro militar 
na Secom. Flávio foi nomeado 
chefe da Secom após a saída 
de Fábio Wajngarten.

RECLAMAÇÕES
O vereador Carlos Bol-

sonaro, filho do presidente, 

blica e salvamento (incluindo 
as Forças Armadas) e 10.338 
para idosos de 60 a 64 anos 
para a primeira dose; e 6.061 
para trabalhadores de saúde 
e 103.078 para idosos de 
65 a 69 anos para a segunda 
dose. É parte de um lote de 
2.500.000 doses a ser distri-
buído para todo o País.

IMPULSO À IMUNIZAÇÃO
O secretário estadual de 

Saúde, Beto Preto, destacou 
que a nova remessa dará um 
novo gás na vacinação de ido-
sos com mais de 60 anos. 
São mais de 215 mil vacinas 
apenas para essa faixa etá-
ria. “Estamos correndo contra 

o tempo. A imunização rápida 
dos grupos de risco é a nos-
sa principal meta. Esperamos 
manter um bom ritmo de rece-
bimento e vacinar os primeiros 
4,6 milhões de paranaenses o 
mais breve possível”, afirmou.

Segundo o Vacinômetro, 
1.335.241 pessoas já rece-
beram as primeiras doses e 
364.772 as segundas doses, 
o que representa 93,1% e 
37% de eficácia na aplicação 
pelos municípios, respectiva-
mente - lembrando que para 
a segunda é preciso respei-
tar o intervalo de aplicação 
indicado na bula. O Paraná já 
imunizou com a primeira dose 
12,7% da população.

vinha reclamando com o pai 
da atuação da Secom sob o 
comando do almirante Ro-
cha. Para Carlos, a Secreta-

ria de Comunicação da Pre-
sidência da República não 
estava sabendo se defender 
dos ataques ao governo.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vinha reclamando com o pai da atuação 
da Secom sob o comando do almirante Rocha

DIVULGAÇÃO

COM o novo lote, o Estado ultrapassará a marca de 2,8 milhões de doses recebidas desde 
o começo do ano

DIVULGAÇÃO

ESA em PG II
Ponta Grossa está na última fase 
de disputa de municípios que se 
candidataram para receber a nova 
sede da ESA, que forma oficiais 
especializados em operações 
bélicas, mas pretende ampliar 
a abrangência e até duplicar o 
número de militares formados. 
O novo endereço da nova escola 
deve ser definido em agosto 
pelo Comando-Geral do Exército. 
A estimativa é de investimento de 
R$ 1,2 bilhão para a instalação da 
escola, que deve receber até 2,4 mil 
alunos internos e formar uma nova 
comunidade de 9 mil pessoas.

No virtual
O projeto de lei de autoria do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos) foi aprovado em 
votação simbólica no plenário 
remoto do Senado Federal. 
O texto autoriza a realização 
de assembleias, votações e 
reuniões dos órgãos deliberativos 
de associações, fundações, 
entidades sindicais, condomínios 
edilícios, organizações 
religiosas, organizações sociais e 
organizações da sociedade civil 
de interesse público, por meio 
virtual, ou seja, de forma remota. 

Calamidade pública        
A CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) da Assembleia 
Legislativa do Paraná aprovou 
o parecer favorável ao 
reconhecimento do estado 
de calamidade pública, até 
30 de junho, solicitado por 
34 municípios paranaenses.  
A medida auxilia as gestões 
municipais, principalmente na 
organização de suas questões 
fiscais, durante a pandemia.

ESA em PG

Uma comitiva do Exército Brasileiro esteve em Ponta Grossa designada 
para avaliar a estrutura da cidade e discutir a possibilidade de 

implantação da ESA (Escola de Sargentos das Armas) no Município. 
“Estamos preparados, aptos e dispostos a sustentar uma aliança que 

vai atravessar décadas e sobreviver a todos nós”, disse a prefeita 
Elizabeth Schmidt. O encontro foi conduzido pela prefeita e contou 

com a presença dos secretário Sandro Alex, coronel Romulo Marinho 
Soares, e de representantes do Instituto de Água e Terra, e das estatais 

Compagás, Copel e Sanepar.

Empossado                                      
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), empossou o deputado 
Ademir Bier (PSD), que 
assumiu a função parlamentar. 
Bier assume seu sexto 
mandato no Legislativo 
paranaense após o falecimento 
do deputado Delegado 
Recalcatti (PSD), ocorrido na 
última sexta-feira (10).                                                

Itamaraty
A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, viu com bons olhos 
a troca no Itamaraty, com a 
entrada de Alberto França no 
lugar de Ernesto Araújo. Agora, 
às vésperas da Cúpula do Clima, 
que será realizada virtualmente 
dias 22 e 23 de abril, Tereza está 
com as diretrizes alinhadas junto 
ao novo chanceler, o que nunca 
aconteceu com o antecessor. 
Empossado no último dia 6, 
França já teve mais reuniões 
com Tereza do que Araújo, que 
estava no cargo desde o início 
do governo.

Sputnik V
O ministro do STF Ricardo 
Lewandowski determinou que 
a Anvisa decida, dentro de 
30 dias, sobre a importação 
excepcional da vacina contra 
a covid-19 Sputnik V. No 
despacho, Lewandowski cita 
o atual cenário do Brasil na 
pandemia, “amplificado pelas 
ações desencontradas das 
autoridades sanitárias”. O 
ministro negou o pedido da 
agência reguladora para que 
a ação fosse colocada em 
segredo de justiça.

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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colunaCelso Pozzobom
comemora início da
duplicação da PR-323

O prefeito Celso Pozzo-
bom comemorou o início 
dos serviços preliminares 
para a duplicação de mais 
um trecho urbano da rodo-
via PR-323, entre o trevo do 
Gauchão (que dá acesso à 
Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca) e o entronca-
mento com a rodovia PR-
468, que liga Umuarama a 
Mariluz e Goioerê, nesta se-
mana. “Ainda estamos bem 
no começo dos trabalhos, 
mas essa obra vem para eli-
minar um dos maiores gar-
galos no acesso à nossa ci-
dade, trazendo segurança e 
melhorando as condições de 
desenvolvimento e atração 
de novos empreendimentos 
industriais e comerciais”, 
afirmou ontem (14).

A duplicação da PR-323 
é um sonho antigo da so-
ciedade umuaramense e 
do Noroeste do Estado. A 
rodovia liga a região Oeste 
(desde Guaíra, que recebe 
tráfego do Mato Grosso do 
Sul e do Paraguai) até o 
coração do Noroeste, em 
Maringá. Alguns pontos já 
estão duplicados e outros 
estão em obras, mas de 
Doutor Camargo para cá o 
grande fluxo de veículos le-
ves e pesados divide espa-
ço em pista simples.

“Essa rodovia é respon-

Mais de 4 kms de extensão
A obra compreende a duplicação da PR-323 em trecho com 

extensão de 4,489 km, implantação de duas interseções em 
desnível (viadutos), implantação de vias marginais, passeios 

(calçamento) e acostamentos. De acordo com o prefeito, o valor 
estimado da contratação é de R$ 81,8 milhões e o prazo de 

execução é de 12 meses. “Teremos um viaduto no Posto Gau-
chão e outro no trevo para Mariluz, uma rodovia duplicada com 
marginais e facilidades para o acesso às indústrias, ao Aeroporto 
Regional de Umuarama, aos bairros daquela região, ao Instituto 
Federal do Paraná (IFPR), ou seja, uma nova realidade para que 

vive ou trabalha na rodovia e também aos visitantes que chegam 
à nossa cidade”, finalizou o prefeito.

sável pela ligação de Umua-
rama com o restante do Es-
tado. Ela leva boa parte da 
nossa produção agropecuá-
ria e das nossas indústrias, 
ao mesmo tempo em que é 
a rota dos insumos que pre-
cisamos e do deslocamento 
da população regional para 
nossa cidade. Sua impor-
tância é grande e, com a 
oportunidade da duplicação, 
ela beneficiará ainda mais o 
desenvolvimento da cidade 
e da região, além de trazer 
mais segurança para os mo-
toristas, reduzindo o alto nú-
mero de acidentes e de víti-
mas”, comentou Pozzobom.

O início das obras atende 
a um apelo de décadas da 
sociedade organizada, do 
setor produtivo e de dezenas 
de segmentos que apoiam 
e reivindicam a duplicação, 
apoiada pelas tratativas per-

sistentes do prefeito Celso 
Pozzobom e do deputado 
estadual, hoje secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes, junto ao go-
verno do Estado.

“Temos que agradecer 
ao governador Ratinho Jú-
nior por sempre ter nos re-
cebido, entendido o nosso 
apelo e agora, finalmente, 
possibilitado o início das 
obras. O deputado Márcio 
Nunes foi fundamental nes-
sas conversas e agora va-
mos manter o trabalho para 
que as obras não parem”, 
completou o prefeito de 
Umuarama, lembrando 
que a luta remonta a ou-
tros prefeitos da cidade, 
deputados e governadores 
que até então não haviam 
conseguido atender a esse 
clamor da população.

O início das obras atende a um apelo de décadas da sociedade organizada, do setor produtivo e de dezenas de segmentos que apoiam e 
reivindicam a duplicação

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

O articulador
Quem voltou ao front é o 
fiel escudeiro e ex-ministro 
palaciano Carlos Marun. Ele 
deixou o conselho da usina 
de Itaipu para articular a 
candidatura de Temer.

Suprapartidário
Marun vai coordenar o projeto 
“Governo de Centro” do 
ex-presidente. Temer não se 
mexe, não aparece, e aguarda 
o chamamento de partidos 
aliados. Do Centrão, inclusive. 

Em tempo...
...O TSE, presidido por 
Barroso, vai abrir licitação 
para compra de mais 176 mil 
urnas eletrônicas para o pleito 
de 2022. A brasileira Positivo 
ganhou o último contrato.

DNA bancário
Lembram do Renato Luiz 
Belineti Naegele, conhecido 
abre-portas e de trânsito 
livre no Palácio do Planalto e 
em ministérios no Governo 
Fernando Henrique Cardoso? 
Naegele é hoje assessor 
especial do presidente do 
Banco do Brasil no Governo 
Bolsonaro, instituição onde 
ele sempre desfilou muito 
bem. E acompanhado.

Susto
O ministro do STF Luís 
Roberto Barroso fez exame 
PCR contra covid-19 ontem 
no Laboratório Sabin da 
Asa Norte de Brasília. Veja 
flagrante de foto em nosso 
Twitter. À Coluna, sua 
assessoria garantiu que está 
tudo bem com sua saúde, e 
que Barroso, “por precaução, 
faz exames periódicos tendo 
em vista sua atuação pública”.

Cadê a sopa?
O deputado estadual de 
Pernambuco Alberto Feitosa 

Temer vem aí
O ex-presidente Michel Temer está disposto mesmo a entrar 

na disputa presidencial do ano que vem como opção de 
terceira via. Seu grupo político vislumbra um forte desgaste 
da polarização que marcou a escolha do eleitor nas últimas 
décadas, em especial entre PT e PSDB. Atualmente, com a 

imagem arranhada do presidente Jair Bolsonaro (ainda sem 
partido) de um lado, e do ex-presidente Lula da Silva ainda 

rejeitado, de outro, Temer quer aparecer como o candidato de 
centro e opção para quem não quer votar em nenhum dos dois 
caciques políticos. Ele foi absolvido em primeira instância em 

dois processos e tem caminho livre.

(PSC) denuncia e faz um apelo 
para que o governador Paulo 
Câmara volte com o Programa 
Sopa Amiga, que beneficiava 
diariamente 12 mil 
necessitados. Os alimentos 
não vendidos eram doados 
por barraqueiros da Ceasa 
a 39 entidades que faziam a 
entrega diária.

Bolso furado
Pesquisa sobre a expectativa 
de compras do brasileiro, 
da plataforma QuiteJá, com 
1.400 pessoas, revela que 
o cenário é considerado 
favorável para apenas 28,5%. 
Em relação à organização 
financeira familiar, somente 
35,1% afirmam que, hoje, 
a situação é regular se 
comparada com o mesmo 
período do ano passado. 

Da mesa
O tradicional restaurante 
italiano Família Mancini, de São 
Paulo, passa por dificuldades 
e pode fechar as portas. O 
proprietário telefona para 
fornecedores já acertando 
débitos e avisando que não 
deve voltar às atividades.  

Alô, PF...
A Copape informa que não 
tem “qualquer relação com 
pessoa chamada de “Beto 
Louco” e tem colaborado com 
informações para a ANP. A 
agência se cala. 

Zé Esplanador
O Zé Esplanador, nosso leitor 
cujo lema é “Perguntar não 
ofende, Cobrar é de direito”, 
não desiste do Brasil. Ingênuo, 
continua sendo feito de palhaço 
como a maioria dos brasileiros. 
Mas, se o Brasil não cobrar 
providências contra esse 
desgoverno na pandemia, 
ele vai para a Disney se vestir 
de Pateta. Pelo menos lá ele 
ganha em dólar.
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Polícia Civil desativa cadeia
da delegacia de Alto Piquri

A cadeia pública da Dele-
gacia de Polícia Civil de Alto 
Piquiri foi desativada na 
última terça-feira (13), dentro 
de um projeto desenvolvido 
pelas carceragens das dele-
gacias que foi iniciado ainda 
no ano passado. Na primeira 
fase, aconteceu a suspensão 
do recebimento de presos 
entre as 18h e às 8h do dia 
seguinte. Quando aconteciam 
prisões, os detidos permane-
ciam recolhidos em uma cela 
separada dos demais deten-
tos que ficam nas galerias e, 
somente pela manhã é que 
eram entregues por investi-
gadores da Polícia Civil aos 
Setor Carcerário (Secat), que 
por sua vez lavravam os regis-
tros de prisões e documentos 
referentes à manutenção do 
preso aos cuidados do Depar-
tamento Penitenciário. Tal pro-
cedimento também acontecia 
aos domingos e feriados. 

Assim os flagrantes, cumpri-
mentos de mandados e lavra-
turas de boletins que deveriam 
ser realizados em Alto Piquri, 

Está foragido homem acusado de
assassinar a ex-esposa em Tapejara

A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste elucidou um crime 
de feminicídio praticado no 
dia 26 de março deste ano, 
em uma residência locali-
zada no centro do município 
de Tapejara (52 quilômetros 
de Umuarama).

As investigações revela-
ram que o autor do crime, 
qualificado como Gelson 
Antônio Moreira, 47, desferiu 
vários golpes de faca contra a 
vítima Helen Carpiné, 42, sua 
ex-esposa, que morreu ainda 
no local do crime.

Após os esclarecimen-
tos dos fatos, a Polícia Civil 

passam a ser lavrados na Dele-
gacia de Polícia de Iporã.

BONDE
De acordo com Osnildo 

Carneiro Lemes, o delegado 
chefe da 7ª subdivisão Policial 
(SDP) de Umuarama, os nove 
detentos que estavam na car-
ceragem da delegacia de Alto 
Piquiri foram transferidos para 
cadeias nas delegacias de Ica-
raíma, Xambrê e Altônia.

ESTRUTURA
Na cadeia de Alto Piquiri era 

mantida uma estrutura formada 
por 4 investigadores que se reve-
zavam somente para cuidar das 
prisões, documentações, enca-
minhamentos e tratamento dos 
presos. “Com a reformulação 
estrutural os investigadores 
poderão dedicar-se exclusi-
vamente para elucidação de 
crimes”, explicou o delegado.

Na microrregião de Umua-
rama, as delegacias de Pérola 
e de Cruzeiro do Oeste tam-
bém fecharam as cadeias e 
não recebem mais detentos.

representou pela expedição 
de mandado de prisão preven-
tiva contra o suspeito, que foi 
acolhido pelo Poder Judiciário. 
Desde a data da expedição do 
mandado policiais civis reali-
zam diligências a fim de loca-
lizar o suspeito. Foi apurado 
que o homem procurado teria 
fugido para o Estado do Mato 
Grosso do Sul. Agora é consi-
derado foragido.

Em nota a 7ª Subdivisão 
Policial (7ª SDP) informou que 
“é importante destacar que a 
celeridade na elucidação do 
caso e a obtenção do man-
dado de prisão são resultados 

das medidas de otimização 
dos recursos humanos à dis-
posição da Delegacia de Polí-
cia de Cruzeiro do Oeste”.

OS nove detentos que estavam na carceragem da delegacia de Alto Piquiri foram transferidos para cadeias nas delegacias de Ica-
raíma, Xambrê e Altônia

DIVULGAÇÃO

GELSON Antônio Moreira está sendo pro-
curado pela polícia. Foi apurado que ele fugiu 
para o Mato Grosso do Sul

DIVULGAÇÃO

Um car regamento de 12.500 pacotes de cigar ros contrabandea-
dos do Paraguai foi apreendido em uma ação dos Policiais Mili-
tares que integram o Batalhão de Fronteira (Bpfron) na cidade 
de Altônia (48 quilômetros de Umuarama). A ação aconteceu 
durante um patrulhamento de rotina, que era realizado pelos 
mil itares na cidade dentro da Operação Hórus. Em uma resi-
dência suspeita, foi feita uma vistoriada e no interior, estavam as 
caixas de cigar ros contrabandos, prontos para serem car regados 
e distr ibuídos. O produto apreendido foi levado para a Receita 
Federal em Guaíra. Ninguém foi preso.

DIVULGAÇÃO
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Acusado de homicídio em 2019
em Mariluz é localizado e preso

Investigadores de Polícia 
Civil que atuam em Cruzei-
ro do Oeste cumpriram um 
mandado de prisão preven-
tiva em desfavor de Pedro 
Soares de Oliveira, 34, acu-
sado de homicídio. A ordem 
judicial foi cumprida no mu-
nicípio de Mariluz (38 quilô-
metros de Umuarama), onde 
o crime aconteceu em feve-
reiro de 2019.

Na ocasião, Hamilton 
Luiz dos Santos foi morto 
com golpes de balaústre, a 
vítima tinha 41 anos e che-
gou a ser socorrida, mas 
após dar entrada no Hospi-
tal Municipal de Mariluz, não 
resistiu aos ferimentos.

PF fecha empresas de segurança
irregulares no oeste e noroeste

Uma ação foi de-
sencadeada há cer-
ca de uma semana 
por agentes da Polí-
cia Federal de Guaíra, 
que terminou com o 
fechamento de duas 
empresas de presta-
ção de serviços de 
segurança privada. 
A execução opera-
cional começou na 
manhã e ontem.

De acordo com 
os agentes, equipes 
da PF agora seguem 
no desdobramen-
to da operação em 
municípios da região situada 
entre os municípios de Terra 
Roxa (noroeste) e Marechal 
Cândido Rondon (oeste).

Inicialmente foram fecha-
das duas empresas clandes-
tinas que prestavam servi-
ços de segurança privada 
naqueles dois municípios.

Foi apurado que as em-
presas fechadas ofereciam 
serviços de segurança pri-
vada em eventos, serviços 
de escolta “armada”, além 
de participarem de certa-
mes licitatórios em órgãos 
públicos. O delegado Mario 
Cesar Leal Jr. ressalta que 
as apreensões decorrem 
de uma ação fiscalizatória 
de natureza administrativa, 
não criminal.

APREENSÕES
Foram apreendidos do-

cumentos, coletes balísti-

A Polícia Civil está à 
procura da identificação 
de um homem que foi o 
autor de uma execução na 
noite da terça-feira, no mu-
nicípio de Icaraíma (cidade 
localizada a 58 quilôme-
tros de Umuarama).

A vítima estava sentada 
no pátio de um posto de 
combustíveis quando foi ata-
cada e assassinada à tiros.

De acordo com os le-
vantamentos da Polícia Mi-
litar, o autor dos disparos 
fugiu em uma motocicleta 
sem placas.

O assassinato aconte-
ceu pouco depois das 21h 
quando Alan Borba de Al-
meida, 30, estava em fren-
te à loja de conveniência. O 
autor chegou ao estabeleci-
mento em uma motocicle-
ta, se aproximou da bomba 
de combustíveis, ameaçou 
iniciar o abastecimento da 
motocicleta, mas logo foi 
até o local onde estava 

Polícia procura por autor
de execução em Icaraíma

De acordo com as infor-
mações policiais, o crime 
aconteceu no interior de uma 
residência situada à Rua 
Castelo Branco. Na ocasião, 
autor e vitima estavam jun-
tos no mesmo imóvel, onde 
ingeriram bebidas alcoólicas, 
até que começaram uma dis-
cussão. Em seguida houve 
um desentendimento até que 
iniciaram uma briga, seguida 
dos golpes de balaústre.

Oliveira foi localizado e 
preso na mesma noite pela 
Polícia Militar e, na delega-
cia, confessou o crime. Na 
mesma conversa, o acusa-
do chegou a dizer que não 
se arrependia.

De acordo com a polícia 
civil, testemunhas ouvidas 
durante as investigações 
narraram que o homem pre-
so já possui um histórico de 
violência, além de ser usu-
ário assíduo de drogas e 
álcool. Oliveira foi liber tado 
a mando da Justiça, mas, 
depois de recapturado, per-
manece preso na Peniten-
ciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste. O mandado de 
prisão foi cumprido em sua 
residência em Mariluz.

cos, tonfas, giroflex, armas 
de airsoft, adesivos e uni-
formes que eram utilizados 
nas atividades irregulares 
de segurança privada. Com 
o término da ação desenca-
deada na manhã de ontem, 
as empresas envolvidas, 
que não tiveram seus 
nomes divulgados, irão 
responder a processos 
administrativos, sendo 
passível de multa.

Os policiais acreditam 
que eventualmente, possam 
ser encontrados ilícitos cri-
minais durante as fiscaliza-
ções, como por exemplo, 
crimes de porte ilegal de 
arma. “A meta é garantir 
a regularidade dos servi-
ços de segurança privada 
oferecidos à sociedade da 
região. Estas ações serão 
realizadas com periodicida-
de”, encerra o delegado.

Alan. Sacou de uma pistola 
de calibre .40 milímetros e 
puxou o gatilho, atingindo 
a vítima, que ainda tentou 
correr, mas caiu ainda no 
pátio do posto. Posterior-
mente, o autor voltou a ati-
rar, mesmo na vítima já ca-
ída, atingindo sua cabeça.

Imagens de uma câmera 
de segurança do estabeleci-

mento registraram a ação do 
bandido, que fugiu sem ser 
identificado. O corpo da víti-
ma foi encaminhado ao Ins-
tituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama, necropsiado e 
posteriormente liberado para 
os atos fúnebres. O caso 
está sendo investigado pelo 
delegado de Polícia Civil de 
Altônia, Reginaldo Caetano.

PEDAÇO de madeira ensan-
guentado foi apreendido pela Po-
lícia Militar, que também prendeu 

o autor, logo depois do crime

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

ARMAS de airsoft, coletes balísticos e giroflex estão en-
tre os equipamentos apreendidos pela PF

DIVULGAÇÃO

HOMEM foi assassinado à tiros de pistola no pátio de um postos de combustíveis

DIVULGAÇÃO
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C A M P A N H A  D E  A R R E C A D A Ç Ã O  
D E  A L I M E N T O S  

 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA realiza cam-
panha de arrecadação de alimentos em 
favor de famílias carentes de nossa comu-
nidade. Até o momento foram arrecadados 
o equivalente a 100 cestas básicas comple-
tas. A campanha teve adesão da Polícia 
Militar e Polícia Civil, assim como recebeu 

imediata-
mente o 
apoio de 
órgãos da 
imprensa 
que estão 
nos ajudan-
do na divul-
gação.  

Colégios estaduais fazem nova
entrega de alimentos amanhã

Os colégios estaduais do 
Paraná realizam na sexta-feira 
(16) mais uma distribuição de 
alimentos da merenda esco-
lar. A entrega será a segunda 
deste ano (a primeira foi em 
31 de março) e destina-se a 
famílias de estudantes regu-
larmente matriculados nos 
colégios da Rede Estadual de 
Ensino e inscritas no CadÚ-
nico. São mais de 220 mil 
famílias beneficiadas.

A entrega terá frutas, legu-
mes e hortaliças frescas da 

Quem recebe
Os beneficiários são os ins-

critos no CadÚnico. Neste ano a 
entrega é de um kit por família 
e não de um kit por estudante, 
como foi em 2020. Pode acon-
tecer do inscrito no CadÚnico 

estar fora da lista dos beneficiá-
rios, caso os dados cadastrados 

estejam diferentes dos que 
constam no Sere (Sistema Esta-
dual de Registro Escolar), como 
o nome, data de nascimento ou 
CPF. Outro exemplo é o caso de 
cadastros novos: se a inscrição 
no Cadastro Único do governo 
federal é recente o nome pode 

não constar na lista atual.

Investimento
Em 2020, o Governo do Estado distribuiu quase 40 mil toneladas 

de alimentos, um investimento de R$ 187,9 milhões, bem acima 
de 2019, quando foram distribuídas 23 mil toneladas (apenas nas 

escolas), perfazendo um total de R$ 127 milhões investidos.

Sicredi está entre as melhores
instituições financeiras do Brasil

Resultado faz parte do ran-
king World’s Best Banks 2021, 
realizado em 28 países e que 
avaliou critérios como aten-
dimento, serviços digitais, 
entre outros, o Sicredi, insti-
tuição financeira cooperativa 
com mais de cinco milhões 
de associados e presença 
em 24 estados e no Distrito 
Federal, conquistou a sétima 
posição do Brasil no ranking 
WBB, elaborado pela Forbes 
em parceria com a empresa de 
estatísticas Statista. No total, 
500 bancos foram listados glo-
balmente na publicação.

A pesquisa, de caráter popu-
lar, levou em conta a opinião de 
43 mil respondentes, de 28 paí-
ses diferentes e avaliou as insti-
tuições com base em satisfação 
geral e recomendação, a partir 
dos elementos confiança, ter-
mos e condições, atendimento 
ao cliente, serviços digitais e 
consultoria financeira. Os partici-
pantes indicaram as instituições 
financeiras onde possuem ou já 
possuíram uma conta corrente 
ou poupança e em seguida 
responderam um questionário 

agricultura familiar, junto com 
os itens não perecíveis dos esto-
ques das escolas, como arroz, 
feijão, farinha, açúcar, macar-
rão, óleo de soja, entre outros. 
O representante da família só 
poderá fazer a retirada na escola 
onde o aluno está matriculado.

Neste momento de suspen-
são das aulas presenciais, a 
entrega da agricultura familiar 
de aproximadamente 25 mil 
pequenos produtores para-
naenses acontece a cada 15 
dias, sendo cerca de 700 mil 
quilos em cada uma delas.

A variedade dos alimentos 
entregues é de acordo com a 
localidade e disponibilidade de 
estoque das instituições de 
ensino, ou seja, pode variar de 
escola para escola. Parte dos 
produtores entrega leite, pani-
ficados e ovos, por exemplo.

Futuras entregas estão 
condicionadas à continui-
dade da suspensão de aulas 

detalhado, dando notas com 
base em sua experiência.

“A presença em uma lista 
tão relevante nos orgulha 
muito, pois premia o nosso 
modelo de atuação diferen-
ciada dentro do setor finan-
ceiro. Enquanto cooperativa 
de crédito, somos focados 
em atender as necessidades 
dos nossos associados, que 
possuem poder de participa-
ção nas decisões e resultados 
das cooperativas. Para isso, 
buscamos estar próximos das 

pessoas, sendo um integrante 
ativo das comunidades e bus-
cando gerar prosperidade além 
dos serviços financeiros. Em 
resumo, mantemos os dife-
renciais positivos do coopera-
tivismo, ao mesmo tempo em 
que investimos em tecnologia, 
gerando soluções que facilitam 
as rotinas das pessoas, e é 
todo esse conjunto que gera 
boas experiências em quem se 
relaciona conosco”, afirma João 
Tavares, presidente executivo do 
Banco Cooperativo Sicredi.

presenciais. Quando o ensino 
híbrido entrar em funciona-
mento, a merenda será utili-
zada na escola.

A entrega terá frutas, legumes e hortaliças frescas e itens não perecíveis dos estoques das escolas, como arroz, feijão, farinha, açúcar, 
macarrão e óleo de soja

SILVIO TURRA/SEED

INSTITUIÇÃO conquistou a sétima posição do Brasil no ranking WBB, elaborado pela Forbes

ASSESSORIA
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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

A aula inaugural do curso 
de Nutrição da Universidade 
Paranaense - Unipar, das Unidades 
de Umuarama e Francisco Beltrão já 
está programada e promete agregar 
conteúdos interessantes à bagagem 
dos acadêmicos.

A Aula Magna está agendada 
para o dia 26 de abril, a partir das 
19h30, com transmissão ao vivo, 
via Youtube, no canal da Unipar. Os 
acadêmicos receberão certificados de 
participação.

Dois temas serão 
abordados pelos 
palestrantes: ‘Microbiota e 
suas interfaces’, ministrado 
por Ricardo Fernandes e 
‘Vegetarianismo na Doença 
Renal Crônica’, por Patrícia 
Santi Xavier. 

Ricardo é professor, 
mestre e doutor em 
Nutrição e tem experiência 
com estudos clínicos e 
de revisão sistemática e 
meta-análise, atuando 
principalmente com 
avaliação nutricional, 
obesidade, prebióticos, 
probióticos, simbióticos 
e microbiota intestinal. 

Patrícia é egressa de Nutrição da 
Unipar e pós-graduada em Nutrição 
Clínica e Funcional.

Segundo a professora Lidiane Nunes 
Barbosa, à frente da organização 
do evento com a coordenadora 
do curso de Nutrição de Francisco 
Beltrão, Indiomara Baratto, a escolha 
dos temas passa pela atualidade 
e interesse dos profissionais 
pelos assuntos. “Esperamos que 
acadêmicos, profissionais de saúde 
e público em geral participem, será 
um encontro muito produtivo para o 
momento”, finalizou.

O evento será realizado no dia 26 de abril e transmitido ao 
vivo, através do Youtube, no link de acesso: https://youtu.be/
ocRJec402aM.

Nutrição: Unidades de Umuarama e Francisco Beltrão 
organizam Aula Magna conjunta para este mês

Novo decreto ajusta medidas para o 
enfrentamento da pandemia de covid

At ravés do decreto 
107/2021, o Executivo Muni-
cipal fez novos ajustes na 
estratégia de enfrentamento 
à pandemia causada pelo 
covo coronavírus (covid-19), 
com medidas a serem obser-
vadas em todo o município. A 
situação de emergência em 
saúde pública estabelecida em 
20/03/2020 está mantida. O 
período de restrição de circula-
ção em espaços e vias públi-
cas foi alterado e passa a valer 
das 23h às 5h, diariamente, 
com exceção de atividades 
essenciais. O decreto entra 
em vigor com sua publicação 
nesta quinta-feira, 15.

A comercialização de 
bebida alcoólica segue proi-
bida das 20 às 5h, inclusive 
nos bares, com exceção do 
consumo presencial em res-
taurantes e lanchonetes até 
as 23h. O decreto mantém 
a proibição de aglomeração 
de pessoas e o consumo de 
bebida alcoólica nas ruas, 
passeios, bosques, praças, 
ginásios e outros locais públi-
cos, reuniões presenciais e 
aglomerações, inclusive no 
setor privado, cabendo ao 
responsável a dispersão.

Podem funcionar as feiras 
de quarta-feira, de sexta-feira 
e de domingo, consideradas 
serviços essenciais, respei-
tadas as medidas de preven-
ção, cinema, piscina de uso 
público e tabacarias. Está 
proibido o funcionamento 
de locais de entretenimento, 
eventos culturais, casas de 
shows, circo, teatro e museu, 
eventos sociais, casas de 
festas, eventos ou recep-
ções, bem como parques 
infantis e temáticos, mostras 
comerciais, feiras de varejo, 
eventos técnicos, congressos 
e convenções, entre outros.

Reuniões com aglomera-
ção, comemorações, assem-
bleias, confraternizações, 
encontros familiares ou cor-
porativos em espaços de uso 
público, bens públicos ou pri-
vados continuam proibidos. 
Em velórios, fica autorizada 
a par ticipação de até 50% 
da capacidade de lotação do 
local ou que seja mantido dis-
tanciamento mínimo de dois 
metros entre os presentes.

Atividades ou ser viços 
essenciais descritos no 
decreto, como supermercado, 

Cuidados
Continua obrigatório à população o uso de máscara nos locais 

públicos e nos privados acessíveis ao público e o decreto reco-
menda aos munícipes evitar viagens, aumentar os cuidados com a 
higiene pessoal e a limpeza, reduzir a circulação, o uso do trans-
porte público, evitar aglomerações e o contato com pessoas dos 

grupos de risco, além de reforçar as medidas de fiscalização e reafir-
mar as punições em caso de descumprimento das medidas.

farmácia e clínicas médicas, 
podem funcionar sem limi-
tação de horário, durante 
todos os dias da semana, 
salvo casos excepcionados 
no decreto. O artigo 5º rela-
ciona os serviços e ativida-
des essenciais e o seguinte 
define os horários.

Atividades comerciais não 
essenciais, incluindo cine-
mas, tabacarias e piscinas de 
uso público podem funcionar 
das 8h às 22h em qualquer 
dia da semana, com limita-
ção de 50% de ocupação, já 
as academias de ginástica 
podem abrir das 6h às 22h 
em qualquer dia da semana, 
com 30% de ocupação.

Restaurantes, bares, piz-
zarias, lanchonetes, lanches, 
pastelarias, docerias, cafe-
terias, sorveterias, lojas de 
açaí e comércios de assados 
atendem das 10h às 23h, em 
qualquer dia da semana, sem 
ocupar os passeios (calçadas), 
e com limitação da capacidade 
em 50%; no sistema delivery, 
esses estabelecimentos 
podem atender 24h por dia.

Escolas e universidades 
públicas e privadas podem 

funcionar das 5h às 23h, em 
qualquer dia da semana, inclu-
sive com aulas presenciais – 
desde que observada a Reso-
lução 98/2021, da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa). 
Lojas de conveniência podem 
abrir em qualquer horário e 
dia da semana, sem disponi-
bilizar mesas e cadeiras aos 
clientes em espaço aberto ou 
nas calçadas.

RECOMENDAÇÕES
O decreto traz ainda restri-

ções de passeio e recomen-
dações para pessoas a partir 
de 60 anos e demais grupos 
de risco, orientações para o 
desenvolvimento das ativida-
des permitidas, para circula-
ção de veículos de transportes 
público (transporte coletivo 
municipal até as 21h) e pro-
cedimentos específicos para 
as indústrias, o comércio em 
geral, mercados, supermerca-
dos e mercearias, prestadores 
de serviço, construção civil, 
serviços ligados ao forneci-
mento de gêneros alimentícios 
prontos para o consumo, para 
as feiras autorizadas, tabaca-
rias e cinemas.

FISCAIS da Covid continuarão verificando denúncias de quebra nas medidas restritivas

Assessoria-PMU
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AMAROK V6 HIGH 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 206.900,00

CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

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 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, AUT, COURO R$ 68.900,00

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

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

TERRENO NO CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS
Quadra 1, Lote 33. Terreno residencial com 
757,45m². A metragem do terreno permite a 
construção de uma bela residência e oferece ainda 
um amplo espaço para uma área de lazer que 
melhora sua qualidade de vida. Excelente Topogra� a.

VALOR: R$ 445.000,00

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 23/04/2021 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini Nº10
nesta  cidade de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior
- Discussão e aprovação do Balanço Financeiro do  exercício de  2020.     
- Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 15 de Abril de 2021.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
FÁBIO FERREIRA BUENO 
– ADVOGADOS ASSOCIA -
DOS, inscrita sob nº CNPJ 
08.295.596/0001-06, esta-
belecido na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello, 3800, 7º andar 
sala 702 Edifício Centro Comer-
cial, CEP 87.501-190, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará, Inscri-
ção Municipal nº 26.493. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
JOAQUIM DELFINO NETO, 
i n s c r i t a  sob  n º  CPF 
052.441.457-20, estabele-
cido na Rua Jussara, 3694, 
centro, CEP 87.501-010, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº32.277/2015. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Manchester City da prova de  
vitalidade com a classificação

O Manchester City está 
de volta às semifinais da 
Champions League e o 
time de Pep Guardiola está 
pronto para encarar o PSG. 
Pelo menos é o que garante 
o meio-campista Ilkay Gün-
dogan, um dos principais 
nomes dos Cityzens, que 

comemorou o triunfo sobre 
o  Bor uss ia  Dor tmund. 
“Sabemos o quão difícil é 
esta competição, em todos 
os jogos. O Borussia Dort-
mund tem muita qualidade. 
Já disse antes: num bom dia 
eles podem derrotar qualquer 
um e, no primeiro tempo, 

pareciam que sim. Mas é 
sobre permanecer no jogo, 
é uma questão de atitude, 
é uma questão de persona-
lidade, principalmente nesta 
fase da competição” disse.

E le i to  o melhor  em 
campo pela Uefa, o jogador 
completou: “Nós provamos 
hoje que estamos prontos 
para lutar na semifinal”, 
concluiu o camisa 8.

MANCHESTER City vai em 
busca do título inédito da Cham-

pions League

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Sol e Júpiter formam um aspecto maravilhoso 
e estimulam os estudos mais elevados, seus 
sonhos e a vontade de cair nesse mundão. 
Suas amizades estarão numa vibe boa e pode 
até rolar atração por alguém da sua turma. 

Pode contar com a ajuda de um amigo ou dar 
uma mãozinha para alguém da turma. Mas 
melhor não ficar falando sobre seus planos 
com todo mundo antes das coisas se firmarem 
pra não ser alvo de olho gordo, leãozinho. É 
bom escolher bem o crush.

A Lua Nova avisa que é uma boa época para 
comprar verdura, frutas e legumes madu-
ros para consumo imediato. Bora manter o 
corpo forte e saudável, coleguinha.  Com o 
mozão, não vai querer saber de arroz com 
feijão e deve colocar novos sabores na rela-
ção e na intimidade. 

A mente pode ficar inquieta e há risco de ins-
tabilidade.  Como o estado emocional pode 
afetar o rendimento no serviço, tire um tempo 
pra curtir as coisas boas da vida.  No amor, 
pode sair da sua zona de conforto e se abrir 
mais para novidades. 

Pode se relacionar fácil com todos, mas tende 
a não se prender ou aprofundar a relação.  Você 
terá a sorte do seu lado e tende a ter boas 
oportunidades de crescer na vida. Saia um 
pouco da rotina para não enlouquecer. 

Melhor deixar pra contar histórias do pas-
sado quando terminar todas as suas obri-
gações, peixinho. Há sinal de mudança de 
residência. A profissão tende a expandir. 
Se estiver na pista, um familiar pode te 
apresentar alguém.

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 15 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São 
amorosos, sentimentais e românticos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 
16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, dois astros de rara beleza e de mais luz do zodíaco. 
A soma dá o 7, de Netuno, que confere intuição poderosa, mas muita timidez e alguns 
complexos íntimos. Podem causar pessimismo ou dissimulação e omissão às vezes.

Horóscopo nascido em 15 de abril

Se lida com negócios ou finanças de outras 
pessoas, controle a animação e tenha cau-
tela, pois há risco de cometer indiscrição ou 
gafe. Pode receber benefícios de familiares. A 
relação deve fluir fácil, fácil. Se ainda não se 
amarrou, pode pular de galho em galho em 
busca de curtição.

Hoje a Lua entra no seu inferno astral e 
você deve racionalizar e guardar mais as 
suas emoções. Com o mozão, podem bater 
altos papos e contar histórias ou proezas 
que viveram no aconchego e privacidade do 
seu ninho de amor. 

A Lua entra na sua Casa da Fortuna e traz mais 
jogo de cintura, curiosidade e mente aberta 
para o seu signo. Há sinal de boas oportuni-
dades e sucesso. A Lua Nova indica fertilidade 
em alta, então se planeja uma gravidez, boa 
hora para a concepção ou fertilização.

Sua maior dificuldade será focar em um só 
assunto ou uma pessoa por vez. O desejo de 
ter sucesso e subir na vida aparece e tende 
a fazer planos grandiosos para o futuro. No 
amor, não vai ter medo nem vergonha de 
falar o que sente. 

Se estiver viajando, deve buscar se informar 
sobre o lugar, conversar e bater perna. Mas 
há risco de passar sufoco. Deve fazer bem 
o papel de relações públicas. Se estiver na 
pista, muitos crushes podem pintar na sua 
área. Não vai querer ficar só, mas também 
não deve se amarrar. 

Deve mandar bem nas relações pessoais e 
fechar boas parcerias na profissão. Mas ao 
menor sinal de perrengue, pode dar as costas, 
sair de fininho e buscar novas associações. 
Seu otimismo, gosto pela vida e por diversão 
tendem a crescer. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 7

Torneio do
qual o Ba-
Vi é clássi-
co (fut.)

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Elemento
essencial

à vida
(símbolo)

São
estudadas
nas aulas
de Direito

Ir de vento
em (?):

progredir
(pop.)

Pouco
firmes

(alicerces)

Brincadeira
aplicada

aos
calouros

Os
populares
"sovacos"

Embarca-
ção como
a piroga

Estrutura
vertical 

com nome
de rua

(?) Gomes:
uma das 

irmãs Caja-
zeiras (TV)

Sarrafo
Alimento
que sobra
na panela

Modelo
Hino de
louvor à

divindade

Lenta

Principal
cidade do

Sul do
Iêmen

Setor de
uma ativi-
dade ou de
um saber

A obra,
antes da 

publicação
Avó (red.)

(?)-folhas,
doce em
camadas 
Assustada

Documento
de arreca-

dação
Pureza

Precisa;
rigorosa
Imitar o

pinto

Aquele
lugar
Dona

(abrev.)

Primeira 
nota (Mús.)
Mover-se
na água

Significado
do "C", em

CTPS

Ambiente
propício 
à repro-
dução do
mosquito
da dengue

(?)-déum,
cântico
católico  

Problema 
de pessoas

muito a-
gressivas

Feitio do
ancinho

Certidão
negativa

(pop.)

(?)
madrinha:
protege a
princesa
(Lit. inf.)

Imposto
sobre car-
ros (sigla)

Animal
como

Bucéfalo
(Hist.)

Anjo (?): condição 
de Lúcifer (Rel.)
Os terrenos com
árvores frutíferas

Número 
de pés do

Saci
(Folcl.)

Formato
da chave
inglesa

Homem,
em inglês
Diminuir o
calor de

Albert (?),
médico

que criou 
a vacina

oral contra
a pólio

Não faz
milagre
(dito)

Regis-
trado no
sistema
(de uma

empresa)

CCMC
AGUAPARADA
RMILENEM
TEDARFP

DESCONTROLE
RIPATEEO

RASPASABIN
SANTODECASA

TIPOALT
CADASTRADO

FADARDOB
NADACONSTA
TEXATAOI
IPIINEDITA
CAVALOADEN

MOROSARAMO

3/man. 4/áden — darf. 5/sabin. 6/morosa. 7/cântico. 8/abalados. 9/plantados. 10/nada-consta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Roupa da
Seleção
em jogos

(fut.)

Barra (?):
situação
perigosa

(pop.)

Desenvol-
vimento;

progresso

Meio de
regulação
térmica
corporal

A vida,
por sua
duração

Perdão de
crimes

políticos

Diferen-
cial de
tinturas 

de cabelo

Substitu- 
em o “l” no
plural de
"qualquer"

Fazer 
(?): ani-
versariar

Tarcísio
(?), ator

paulistano

O inglês
falado nos

Estados
Unidos

Pedra pa-
ra amolar
objetos

cortantes

Rua mar-
ginada de
árvores

(?) Flor,
  criação 
de Jorge
Amado

A do álibi
é provar a
inocência

do réu 

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

(?) Seca:
evita

mortes no
trânsito

"Confede-
ração", na
sigla CNI

Morada
de São
Jorge

(Folcl.)

Fibra (?),
cabo da
telefonia
digital 

Entregá-la é função
do carteiro 

(?) retrátil, cobertura
usual em janelas

Fábrica em que se
produz o uísque

Cervídeo que 
habita a tundra 

 Raça
brasileira
de cães

Marca da
obra de
Augusto

dos Anjos
(Lit.)

Leste, em
francês

Ambiente
da ameba

Tonelada,
em inglês
Sidarta

Gautama

Não, em
francês

Lago, em
francês

Aquela que
provoca

risos
Sarça (?),
visão de
Moisés 
no Sinai
(Bíblia) 

Pedra do
1º laser
Que foi

absolvido

U D P C
I N C R E M E N T O

I E S T S U O R
F I N I T A L R

T O N A L I D A D E
R T A A N O S
M E I R A I P

P E S S I M I S M O
O T A E T O N
F I LA R U B I D

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

3/est — lac — non — ton. 4/rubi. 7/alameda — ardente. 9/intestino.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Para os gregos, a erva foi criada 
como um presente dado à humani-
dade pela deusa Afrodite e tem a 
missão de proporcionar paz, felici-
dade e bem-estar. A palavra orégano 
tem origem grega e significa “alegria 
da montanha”. Ele possui as ener-
gias da felicidade, paz, proteção e 
prosperidade Para paz, polvilhe o 
orégano em alimentos que serão 
consumidos em grupo, este gesto 
trará a harmonia familiar.

O orégano é uma variedade brava e 

mais aromática da manjerona. Existem 
muitos tipos. Os bons são bastante for-
tes e chegam a anestesiar a língua.

Suas folhas são uma fonte abun-
dante de antioxidantes e anti-in-
flamatórios e fornecem potenciais 
benefícios anticancerígenos ao suple-
mentar uma dieta equilibrada. 

Além das propriedades medici-
nais e aromáticas, o orégano tam-
bém faz parte das ervas importantes 
para a proteção astral. Polvilhar um 
pouco de orégano ao redor de casa 

traz proteção. Se tiver alguém por 
perto de você mal-humorado jogue 
um punhadinho de orégano nele sem 
que ele perceba, em breve ele estará 
ótimo. O orégano é uma das poucas 
ervas que conservam suas proprieda-
des mágicas depois de secas. 

 Confeccionar um saquinho de 
pano branco e enchê-lo com orégano 
é perfeito para ter sempre a paz e a 
harmonia com você. Se tiver plantado 
em casa, ele atua como escudo prote-
tor contra o mal. Ele afasta também 

energias negativas principalmente a 
da inveja. Só colocar um pouco num 
pratinho e acender uma vela roxa que 
as energias negativas vão embora. 

Também é bom pra afastar fluidos 
ruins, não ter pesadelos e recuperar o 
sono. Para isso, é só colocar num pra-
tinho e deixar ao lado da cama. Inalar 
o vapor do chá de orégano é um ótimo 
tratamento para rinite e sinusite e o chá 
bebido combate resfriados. 

Fonte: @terapiadasalmas

As propriedades mágicas e os benefícios do orégano
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Zélia Casoni
SI

M
PA
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A

Apressa-te a viver bem e 
pensa que cada dia é, por 

si só, uma vida.
(Sêneca)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Ahmad Abdallah, José das 
Graças de Souza Durães e Jorge Jardim.  Da coluna: felicidades.

ZOOM
CÁSSIA ZUIN, em mais um clique  da 
renomada fotógrafa Luci Lemes, veste 
amarelo e ilumina a coluna de hoje.

QUIBE DE FORNO RECHEADO
INGREDIENTES
300 g de trigo para quibe
500 g de carne moída
4 dentes de pequenos de alho amassados
1 cebola pequena ralada ou cortada Sal a gosto

6 folhas de hortelã picadas
1 envelope de caldo de carne
3 colheres de sopa de azeite
3 copos tipo requeijão de água

RECHEIO:
1 pote de cream cheese
2 copos de requeijão
50 g de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Coloque a farinha para quibe numa 
vasilha. Ferva os 3 copos de água com 
o caldo de carne e despeje aos poucos 
na farinha para quibe e deixe descansar 
enquanto tempera a carne.isture o alho, 

DICA DA ZELIA! 
Você já pensou em ser só-
cia da empresa onde você 
trabalha ou abrir seu pró-
prio negócio? Se isso for 
um sonho pra você, saiba 
que é possível realizá-lo... 
mas para isso, é necessário 
muito preparo. Uma dica 
é buscar seu perfil empre-
endedor. Quer saber mais 

sobre isso? Ouça o Podcast 
com a Leila Florian, sócia 
da Magic Limp, ela passou 
por esse caminho e com-
partilhou sua experiência 
conosco.O bate-papo foi 

conduzido pela Embaixado-
ra do Conecta Delas, Sirley 
Batatinha, especialista em 
Gestão de Pessoas. Vamos 

lá OUVIR  Clique  no Spoti-
fy e ouça!

EM ALTA
A Organização  Mundial do Turis-
mo  revela que o turismo de luxo 
foi responsável por 25% de toda a 
renda gerada pelo setor no mundo 
e representa mais uma alternativa 
para a recuperação da economia 

durante a pandemia. Depois de um 
ano em que a pandemia da Co-

vid-19 impactou significativamente 
o Turismo local e da necessidade 
de os Municípios se adaptarem às 
novas exigências sanitárias para a 
sua retomada gradual, uma nova 

tendência de atividade nesse setor 
ganhou força durante o período. 

Segundo a Organização Mundial de 
Turismo (OMT), o turismo de luxo foi 
responsável por 25% de toda a renda 
gerada pelo setor no mundo e repre-
senta mais uma alternativa para a 

recuperação da economia. O turismo 
de luxo é caracterizado por viagens 

exclusivas, hotéis com poucas suítes, 
atendimento diferenciado e perso-
nalizado e passeios privativos. Suas 
principais características são contrá-
rias à ideia de aglomerações e por 

isso tem se tornado opção de muitos 
viajantes em todo o país.

 LUCI LEMES

a cebola, o hortelã, e sal a gosto na carne moída. Junte a farinha pra Kibe com a carne até 
que fique bem misturado. Misture todos os ingredientes do recheio. Unte uma assadeira 
média com azeite. Coloque uma camada fina da massa no fundo e nas laterais. Despeje o re-
cheio e espalhe bem. Cubra com cuidado com o restante da massa, pois o recheio não ficará 
duro. Despeje o restante do azeite por cima. Leve ao forno preaquecido de 20 a 25 minutos.
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