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Fiscalização no fim de semana
flagra casos de aglomeração
CIDADE SEGUE CUIDADOS PARA CONTER AVANÇO DA COVID-19

Operações de fiscalização do comércio local, áreas residenciais e setor de serviços quanto ao cumprimento das medidas preventivas ao 
contágio do coronavírus em Umuarama, no fim de semana, flagraram diversas situações de desrespeito aos decretos estadual e municipal, 
principalmente falta do uso de máscara, aglomerações e funcionamento em horário incompatível com as determinações. l 6

Força feminina
O futsal profissional de Umuarama ganhou novo 

reforço com o início dos treinamentos do time 
feminino que já se prepara para encarar os desafios da 
Série Prata do Campeonato Paranaense. Comandadas 
pelo técnico Marcão, as 16 atletas se encontraram em 

quadra no último sábado, quando foi feita a seleção e a 
primeira fase de preparação para os jogos. l 10

Quase pronto

Restaurante
Popular deve

estar concluído
em 90 dias

l 7

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Distribuição
de vacinas é

conferida pela
Controladoria

l 5

Ocupação de
UTIs Covid

atinge 100%
em Umuarama

l 6
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Morre no hospital
homem que teve
80% do corpo

queimado
l 8

ASSESSORIA

Rejeitado
Apesar de ter sido 
aprovado em primeiro 
turno na Câmara, 
Projeto Reage Maria é 
rejeitado pela maioria 
dos vereadores em 
segundo turno. Sete 
parlamentares mudaram 
de opinião entre uma 
sessão e outra e 
derrubaram a proposta. 
l 4
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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

16/3 a 16/4 0,5000 0,1159 0,0000
17/3 a 17/4 0,5000 0,1159 0,0000
18/3 a 18/4 0,5000 0,1590 0,0000
19/3 a 19/4 0,5000 0,1590 0,0000
20/3 a 20/4 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +5,80% 24,28 
Vale ON -0,86% 107,73 
ItauUnibanco PN -1,50% 27,53 
Braskem PNA +5,62% 52,79 
JBS ON +3,74% 34,66 
Hering ON -3,98% 22,44

IBOVESPA: -0,15% 120.933 pontos

Iene 108,10
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 92,93

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,5500 5,5510 -1,4%

PTAX  (BC) -1,0% 5,5744 5,5750 -2,1%

PARALELO -0,3% 5,3000 5,8200 -1,0%

TURISMO -0,3% 5,3000 5,8000 -1,0%

EURO -0,6% 6,7043 6,7067 +0,2%

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 19/04

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,79
Peso arg. R$ 0,060
R$1: 1.147,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/04 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 1.433,25 15,00 0,7%
FARELO mai/21 402,20 0,30 -1,0%
MILHO mai/21 585,50 -4,50 5,6%
TRIGO mai/21 652,50 -1,25 0,9%

SOJA 161,39 0,1% 3,3% 160,00
MILHO 92,67 1,0% 17,2% 93,00
TRIGO 88,15 0,6% 10,3% 90,00
BOI GORDO 297,40 0,0% 3,2% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/04 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 19/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 2,8% 4,3%
SOJA Paranaguá 176,00 2,3% 5,4%
MILHO Cascavel 100,00 3,1% 20,5%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/4 físicas 15/4,domésticos 6/4
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Loterias
concurso: 2363Megasena

01 03 04 08 09 10 13 14 
15 16 17 19 22 23 25

Lotofácil concurso:2210

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Quina
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3º prêmio
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 09 05 07 05 05 09

Super Sete concurso: 081C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2170

08 11 13 31 38 48 50 51 57 60 
63 74 76 79 83 85 91 92 93 97

Lotomania

06.487
23.204
43.997
69.903
75.251

01 35 43 61 64 78 79
PORTUGUESA DESPORTOS

39 43 44 56 70

JUNHO

01 16 18 21 24 26 30

concurso: 5544

06 14 24 34 39 58

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Terça 20/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 27
min 19

max 29
min 16

Cascavel
max 28
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 17

max 28
min 13

Curitiba
max 22
min 13

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 21/4/2021

Nublado
Quinta 21/4/2021

Butantan recebe 3 mil litros de IFA 
para produzir mais 5 mi de vacinas

Anvisa autoriza 
testes clínicos de 
mais uma vacina 

São Paulo - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) 
informou ontem (19) que apro-
vou, na última sexta-feira (16), 
um novo ensaio clínico de vacina 
contra a covid-19.

A vacina candidata terá duas 
doses com intervalo de 22 dias 
entre elas. O desenvolvimento clí-
nico está sendo patrocinado pela 
empresa Sichuan Clover Biophar-
maceuticals, sediada na China.

O ensaio clínico aprovado é 
controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia, imunogeni-
cidade e segurança da vacina, 
em participantes a partir de 18 
anos de idade.

Nesta fase, devem ser incluí-
dos até 22 mil voluntários distri-
buídos entre países da América 
Latina, além da África do Sul, 
Bélgica, China, Espanha, Polônia 
e Reino Unido.

No Brasil, serão 12,1 mil volun-
tários, distribuídos nos estados do 
Rio Grande do Sul, Rio Grande do 
Norte e Rio de Janeiro.

ANÁLISE
Para aprovar o ensaio clínico, 

a Anvisa informou que realizou 
reuniões com a equipe da farma-
cêutica, a fim de alinhar todos os 
requisitos técnicos necessários 
para os testes.

A agência analisou os dados 
das etapas anteriores de desen-
volvimento do produto, incluindo 
estudos in vitro e em animais, 
bem como dados preliminares 
de estudos clínicos em anda-
mento. Os resultados obtidos até 
o momento demonstraram um 
perfil de segurança aceitável das 
vacinas candidatas.

Este é o sexto estudo de vacina 
contra o novo coronavírus autori-
zado pela Anvisa. As últimas auto-
rizações foram: no dia 2 de junho 
de 2020, para o ensaio clínico da 
vacina desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford e a empresa 
Astrazeneca; em 3 de julho, para 
a vacina da Sinovac Research & 
Development, em parceria com o 
Instituto Butantan; em 21 de julho 
para a vacina da Pfizer/Wyeth; 
em 18 de agosto para a vacina 
da Janssen-Cilag; e em 8 de abril 
para a vacina da Medicago R&D.

1º lote da vacina da Pfizer será distribuído apenas nas capitais
São Paulo - O primeiro lote 

de vacinas contra a covid-19 
da Pfizer, com previsão de 
chegada no fim de abril, será 
entregue apenas às capitais, 
segundo o Conasems (Con-
selho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde).

As doses da Pfizer preci-
sam ser mantidas em freezes 
ultracongelantes a uma tem-
peratura de -70º C e, segundo 
o órgão, poucas cidades têm 
estrutura para armazenar os 
imunizantes.

A previsão do Ministério da 
Saúde é de que uma remessa 

São Paulo - O Instituto 
Butantan recebeu nessa segun-
da-feira (19) mais 3 mil litros 
do IFA (Insumo Farmacêutico 
Ativo), matéria-prima para pro-
dução da CoronaVac. A maté-
ria-prima vai ser suficiente 
para produzir mais 5 milhões 
de vacinas contra a covid-19. 
A CoronaVac é a vacina con-
tra a covid-19 produzida pelo 
Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac.

O carregamento, vindo 
de Pequim, na China, che-
gou ao Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em 
Guarulhos, às 6h13. 

O novo lote do IFA deve-
ria ter chegado no dia 8 de 
abril. Com o atraso, o Butan-
tan vai completar a entrega 
das 46 milhões de doses de 
CoronaVac ao Ministério da 
Saúde até 10 de maio. A pro-
messa inicial era que essas 
doses seriam entregues ao 
governo federal até o fim de 
abril. O atraso ocorre por-
que o processo de envase e 

com cerca de 1 milhão doses 
chegue ao País nos últimos 
dias de abril.

A vacina foi a primeira a 
obter registro sanitário defini-
tivo pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária).

Segundo o secretário exe-
cutivo do Conasems, Mauro 
Junqueira, como o imunizante 
demanda cuidados especiais, 
ainda não há uma definição se 
todas as capitais receberão a 
vacina. “Está sendo discutido. 
Vai ser por adesão daquelas 
que têm condições de man-
ter essas vacinas, sem risco de 

perda”, afirmou Junqueira.
De acordo com a secretária 

municipal de Saúde de Curi-
tiba, Márcia Huçulak, a capital 
paranaense é uma das cidades 
que se colocaram à disposição 
para receber parte dos imuni-
zantes. “Poucas cidades têm 
logística para receber e apli-
car essa vacina. Ela tem uma 
logística muito complexa, 
com manutenção em freezers 
especiais de -70ºC, e um pre-
paro depois que a gente a tira 
do freezer. A aplicação dela 
precisa de todo um cuidado. 
A gente tem essa logística e se 

coloca à disposição para rece-
ber essa vacina, que pode agi-
lizar o processo de vacinação 
da nossa população”, afirmou 
a secretária.

De acordo com o Conasems, 
as cidades que ficarem sem o 
imunizante da Pfizer recebe-
rão, em iguais proporções, 
doses das outras fabricantes.

Os imunizantes da Corona-
Vac e da AstraZeneca/Oxford, 
que têm sido usados na cam-
panha de vacinação no Bra-
sil desde janeiro, precisam 
ser mantidas a temperaturas 
entre 2ºC e 8ºC.

rotulagem, etapa final de pro-
dução da vacina, vai demorar 
duas semanas.

Inicialmente, o Butantan 
receberia 6 mil litros do IFA 
em um lote, mas o envio da 
matéria-prima foi dividido. Os 
outros 3 mil litros do insumo 
para a CoronaVac devem che-
gar antes do fim de abril, mas 
ainda não tem data definida.

Em março, o Butantan 
recebeu 8,2 mil litros de IFA, 

correspondente a cerca de 14 
milhões de doses. Outros 11 
mil litros de insumos chegaram 
ao País em fevereiro.

Na semana passada, o 
Butantan entregou mais 1 
milhão de doses da Corona-
Vac ao PNI (Plano Nacional 
de Imunizações) e atingiu os 
40,7 milhões de doses desde 
o início das entregas, em 17 
de janeiro.

Após finalizar a entrega dos 

46 milhões de doses ao Minis-
tério da Saúde referente ao 
primeiro contrato assinado, o 
Butantan vai entregar mais 54 
milhões de doses ao governo 
federal até setembro.

Atrasada, matéria-prima retarda entrega de vacinas

REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Doses da CoronaVac 
entregues ao 

Ministério da Saúde 
em 2021

17 de janeiro 6 milhões de doses
22 de janeiro 900 mil doses
29 de janeiro 1,8 milhão de doses
5 de fevereiro 1,1 milhão de doses
23 de fevereiro 1,2 milhão de doses
24 de fevereiro 900 mil doses
25 de fevereiro 453 mil doses
26 de fevereiro 600 mil doses
28 de fevereiro 600 mil doses
3 de março 900 mil doses
8 de março 1,7 milhão
10 de março 1,2 milhão
15 de março 3,3 milhões
17 de março 2 milhões
19 de março 2 milhões
22 de março 1 milhão
24 de março 2,2 milhões
29 de março 5 milhões
31 de março 3,4 milhões
5 de abril 1 milhão
7 de abril 1 milhão
12 de abril 1,5 milhão
14 de abril 1 milhão.
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Parlamentar visita região e busca
pelas demandas nos municípios

Depois de entregar recur-
sos provenientes de emen-
das parlamentares nas áre-
as de segurança pública e 
educação na semana pas-
sada, em Tapejara (52 qui-
lômetros de Umuarama), o 
deputado estadual Delega-
do Fernando Martins (PSL), 
seguiu com agenda de com-
promissos e encontros po-
líticos na região, antes de 
retornar à Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep).

Acompanhado pelo prefei-
to Ketoshi Sakurada (Bóia), 
o deputado visitou um colé-
gio estadual, que necessita 
de reformas e uma escola 
municipal em obras, que 
logo após ser entregue, 
em aproximadamente 40 
dias, deverá atender qua-
se mil alunos.

“Estamos tratando de 
algumas demandas, em 
especial, a questão do co-
légio Estadual que precisa 
de reformas importantes 
e urgentes e, isso, nós já 
estamos trabalhando lá 
em Curitiba com a Secre-
tária de Educação, para 
que essa reforma seja 
viabilizada o mais rápido 
possível e possa atender 
as nossas crianças, pois 
sabemos que a educação 
é prioridade para a nos-
sa sociedade”, afirmou o 
parlamentar, que estava 

Volta com o governador
Além de visitar os prefeitos, entregar recursos de emendas 

parlamentares de sua autoria, o deputado Fernando Ernan-
des Martins aproveitou também para ouvir novas demandas 
e atualizar os administradores sobre os pedidos já realizados. 
Ele deve retornar à região já nos próximos dias, quando esta-
rá acompanhado pelo governador Ratinho Junior, que além 

da assinatura da ordem de serviço para o início das obras de 
duplicação da PR-323, também deverá participar de encon-

tros com lideranças políticas de outros munícipios da região.

acompanhado por Laudinei 
Morais e pelos vereadores, 
Joao Paulo (Republicanos), 
Roseli Aparecida Marcelino Be-
natti (PP) e José Ribeiro (PSD).

Antes de partir, ain-
da esteve nos municípios 
de Mariluz, Moreira Sales, 
Campo Mourão (centro-oes-
te) e em Maria Helena, onde 
participou de uma reunião 
com prefeito Marlon Ran-
cer Marques (PSD) e o vice-
-prefeito, Juraci Françoso, 
acompanhados de alguns 
vereadores.

Em Mariluz, cidade em 
que o deputado é represen-
tante oficial junto ao go-
verno do Estado, Mar tins 
se reuniu com o prefeito 
Paulo Armando da Silva 
Alves (PSL). No encontro, 
além atualizar o prefeito 
sobre os pedidos já enca-
minhados, o parlamentar 
também ouviu novas de-
mandas em outras áreas 
do município.

Logo após, em Moreira 

Sales, se reuniu o prefei-
to Rafael Brito do Prado, 
o Rafael Bolacha (MDB) e 
com vereadores para tratar 
de demandas importantes 
para o município. O parla-
mentar também participou 
de uma entrevista com a 
imprensa, na rádio Pano-
rama FM, onde destacou o 
trabalho que vem fazendo 
na região e a visita do go-
vernador Ratinho Jr (PSD), 
que deve acontecer nos 
próximos dias, quando o 
governador virá a Umuara-
ma para assinar a ordem 
de serviço para o início das 
obras de duplicação do tre-
cho urbano de Umuarama 
da PR-323.

NO CENTRO-OESTE
Em seguida, o deputado 

esteve também em Campo 
Mourão, onde se encontrou 
com lideranças, antes de 
voltar para Curitiba, onde 
participo de reuniões e en-
contros na sexta-feira (16).
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General Silva e Luna
toma posse como
presidente da Petrobras

O general Joaquim Silva 
e Luna tomou posse ontem 
(segunda-feira, 19) como 
presidente da Petrobras. Ele 
foi indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro em substitui-
ção ao economista Roberto 
Castello Branco.

Em seu discurso, Silva e 
Luna disse que não há dúvi-
das de que, entre os princi-
pais desafios, estão tornar 
a Petrobras cada vez mais 
forte, trabalhando com visão 
de futuro, segurança, res-
peito ao meio ambiente, aos 
acionistas e à sociedade para 
garantir o maior retorno pos-
sível ao capital empregado.

“Crescer sustentado 
em ativos de óleo e gás de 
classe mundial, em águas 
profundas e ultraprofun-
das, buscando incessan-
temente custos baixos e 
eficiência. E fazer tudo 
isso conciliando os inte-
resses de consumidores 
e acionistas, valorizando 
os nossos petro le i ros, 
buscando reduzir volati -
l idade sem desrespeitar 
a paridade internacional, 
perseguindo a redução da 
dívida, investindo em pes-
quisa e desenvolvimento e 
contribuindo para a gera-
ção de previsibilidade ao 

A comissão especial da 
Câmara dos Deputados que 
analisa um projeto de lei 
sobre medicamentos formula-
dos com Cannabis se reúne 
hoje (terça-feira, 20) para a 
apresentação do parecer do 
relator, deputado Luciano 
Ducci (PSB-PR). A reunião 
está marcada para o plenário 
7, às 9 horas. A comissão foi 
criada em outubro de 2019 
e realizou uma série de deba-
tes sobre o tema, ouvindo 
autoridades, especialistas e 
organizações da sociedade 
civil. Cannabis sativa é a erva 
de onde também é produzida 
a maconha. O projeto em 
análise condiciona a venda de 
remédios formulados com a 
substância à comprovação da 
eficácia terapêutica da medi-

cação. Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a comercialização de 
uma categoria de derivados de Cannabis. O primeiro produto foi autorizado em abril de 2020. 

Ônibus para a Apae
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) 
entregou na semana passada um micro-ônibus para a Escola 
de Educação Especial (Apae) de Tapejara. O veículo, avaliado 
em R$ 250 mil, é fruto de uma indicação do parlamentar, 
após receber pedido das vereadoras, Marisa da Iguete (PSL), 
e Maria Aparecida Caldeira Nunes Primeira (MDB). “Nós 
queremos agradecer o deputado, com aquele pedido que 
fizemos, hoje agraciando a Apae do nosso município com 
esse veículo. Ficamos muito contentes por ter olhado esse 
lado”, afirmou a vereadora Marisa da Iguete. “É uma honra 
poder contribuir com meu trabalho para o bem das pessoas 
de nossa região”, destacou o deputado.

CPI Pandemia I
Possível vice-presidente 
da CPI da Pandemia, o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) já preparou 
uma lista de sugestões de 
requerimentos com 18 
temas para, segundo ele, 
“encontrar o caminho que 
nos leve à verdade sobre 
quem são os responsáveis 
pelo genocídio no Brasil 
causado pela pandemia 
do coronavírus”. Entre os 
temas, está a investigação, 
produção e distribuição 
de cloroquina e defesa do 
tratamento precoce do 
contra a covid-19; a crise 
de oxigênio em Manaus 
e no país; o atraso na 
compra de vacinas e a falta 
de medicamentos no kit 
intubação.

Extrateto de R$ 100 bi
O acordo do governo com o Congresso para manter os R$ 
16,5 bilhões em emendas pressupõe a aprovação do projeto 
de lei de um novo orçamento extrateto de aproximadamente 
R$ 100 bilhões. Desse total, R$ 44 bilhões serão gastos com 
auxílio emergencial, outros R$ 42 bilhões com vacinas (R$ 20 bi 
em restos a pagar), mais R$ 10 bilhões com o BEM (Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) e 
R$ 5 bilhões do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Uma emenda à 
LDO deve permitir que os créditos extraordinários não exijam 
medidas compensatórias. As mudanças vão garantir que 
o governo não viole a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mas os gastos extras aumentarão a dívida pública. A 
equipe econômica trabalha com uma meta de 3% do 
PIB, para que o endividamento não chegue a 90%. 
(Colaboração – O Antagonista)

Presidenciável
O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, convidou o 
senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) como um nome capaz 
de unir as forças políticas de centro para as eleições de 
2022. Isso porque uma eventual candidatura de João 
Dória, não agrada algumas alas do partido, e o governador 
do RS, Eduardo Leite, é tido como inexperiente. O nome 
de Jereissati “transcende o PSDB”, pois poderia atrair 
Ciro Gomes (PDT), seu sucessor no Ceará em 90 quando 
ainda estava no PSDB, e com quem voltou a conversar. 
Os tucanos tentam construir aliança de centro para se 
contrapor à Bolsonaro e Lula. Sábado, Doria, Leite, Ciro, 
Luciano Huck e Fernando Haddad (PT) se uniram em críticas 
a Bolsonaro no evento virtual Brzi Conference, promovido 
pelas universidades americanas Harvard e MIT (Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts).

CPI Pandemia II
Entre os temas de 
requerimentos que serão 
sugeridos pelo senador 
Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) para serem 
investigados quando a 
CPI da Pandemia começar 
os seus trabalhos (o 
que deve acontecer na 
próxima semana), está a 
estratégia de comunicação 
do MS acerca das ações 
referentes ao combate 
da pandemia; ações de 
vigilância no mapeamento 
da pandemia; fechamento 
de mais de 4 mil leitos por 
não renovação de contratos 
nos hospitais federais do 
RJ; cancelamento de leitos 
de UTI; fornecimento de 
insumos; falta de testes e 
respiradores, entre outros.

GENERAL Silva e Luna deixou a Itaipu Binacional para assumir, a pedido do presidente 
Jair Bolsonaro, a direção da estatal

planejamento econômico 
nacional”, acrescentou.

Silva e Luna foi confir-
mado para o cargo no último 
dia 16. A decisão foi formali-
zada pelo Conselho de Admi-
nistração da estatal, que 
o elegeu, além de aprovar 
outros nomes para compor a 
Diretoria Executiva.

Também tomaram posse 
Rodrigo Araujo Alves como 
diretor executivo Financeiro 
e de Relacionamento com 
Investidores; Cláudio Rogé-
rio Linassi Mastella, diretor 
executivo de Comercialização 

e Log ís t i ca ;  Fe rnando 
Assumpção Borges, diretor 
executivo de Exploração e 
Produção; e João Henrique 
Rittershaussen, diretor exe-
cutivo de Desenvolvimento 
da Produção.

Foram reconduzidos Nico-
lás Simone, como diretor 
executivo de Transformação 
Digital e Inovação; Roberto 
Furian Ardenghy, diretor exe-
cutivo de Relacionamento 
Institucional e Sustentabili-
dade; e Rodrigo Costa Lima 
e Silva, diretor executivo de 
Refino e Gás Natural.

DIVULGAÇÃO
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Vereadores aprovam
moção de apelo e
rejeitam ‘Reage Maria’

Na pauta de discussões 
da sessão ordinária desta 
segunda-feira (19), estavam 
seis matérias, e dentre elas, 
a Moção 06/2021, de apelo 
aos deputados federais do Pa-
raná, à presidência do Banco 
do Brasil e ao Ministério da 
Economia. O texto assinado 
por todos os parlamentares 
é voltado à solicitação de 
ajustes em medidas a serem 
implantadas pela instituição 
bancária no território nacional.

Conforme ementa da pro-
posta, um de Plano de Reestru-
turação foi lançado pelo Banco 
do Brasil em janeiro deste ano 
e, dentre suas medidas, de-
terminou o desligamento, sem 
reposição, de cinco mil funcio-
nários; fechamento de mais de 
100 agências e transformação 
de outras 200 em postos de 
atendimento. Além disso, a ex-
tinção da função de Caixa, o que 
resultaria em redução salarial de 
centenas de funcionários.

Os vereadores também en-
dossam que mesmo que a re-
estruturação não tenha afetado 
diretamente Umuarama, com 
exceção da extinção da extin-
ção da função caixa, tais me-
didas resultarão em inúmeras 
consequências negativas.

Desta forma, a moção a 
ser remetida aos deputados 
federais, Banco do Brasil e Mi-
nistério da Economia pede a 
realização urgente de concurso 
público a fim de repor o quadro 
de funcionários desligados, 
cancelamento do fechamen-
to de agências e revisão dos 
critérios de transformação de 
agências em postos de aten-
dimento, revogação da medida 
que determinou rebaixamento 
salarial e abertura de nego-
ciações com representantes 
dos sindicatos, ao menos no 
que diz respeito às medidas 

Lista dos vacinados
Em segunda discussão e votação também estava o Projeto de 

Lei 008/2021, assinado pelos vereadores Ana Novais e Sorrisal. A 
proposta foi aprovada por unanimidade, e se volta à implantação de 
ações destinadas à transparência e a divulgação da lista de vacina-
dos no Plano Municipal de Vacinação contra o covid-19, com ampla 
divulgação pelo Poder Executivo Municipal e acesso facilitado e ir-

restrito referentes ao andamento do Plano Municipal de Vacinação. 
Outra proposta (Projeto de Decreto Legislativo 08/2021) assinada 

pelo vereador Ednei do Esporte, denominado de “Ginásio de Espor-
tes Professor Reginaldo Gomes da Cruz”, o atual Centro de Iniciação 
ao Esporte – CIE, localizado no Conjunto Habitacional Sonho Meu.

Alep debate denúncias de “fura-fila” da vacina
Os deputados que inte-

gram a Frente Parlamentar 
do Coronavírus, coordena-
da na Assembleia Legislati-
va do Paraná pelo deputado 
Michele Caputo (PSDB), se 
reuniram ontem (19) para 
debater sobre as denún-
cias e investigações de “fu-
ra-fila” da vacina contra a 

covid-19 no estado.
A reunião foi transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia, site 
e redes sociais do Legislativo. 
Segundo o Ministério Público 
do Paraná, no final de março, 
quase 700 casos eram investi-
gados. Já o Tribunal de Contas 
do Estado divulgou na última 
semana que 18 notificações 

foram expedidas a municípios 
paranaenses cobrando expli-
cações de possíveis casos de 
fura-fila. Segundo o TCE os ca-
sos seriam de um prefeito, três 
ex-prefeitos e dezenas de ve-
readores que teriam tomado a 
vacina sem estarem dentro dos 
grupos prioritários determinado 
pelos órgãos de saúde.

as quais afetam o cotidiano 
dos bancários e bancários 
do Banco do Brasil.

REJEITADO
Quanto aos projetos, todos 

estavam em segunda discus-
são e votação, sendo o pri-
meiro em pauta o Projeto de 
Lei 003/2021, de autoria do 
vereador Sorrisal – Amigo do 
Povo, prevendo a criação do 
“Programa de Defesa Pessoal 
para Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica – Reage Ma-
ria”, voltado ao treinamento de 
mulheres para que possam se 
defender de agressões domés-
ticas. Em votação, a matéria foi 

rejeitada com sete votos con-
trários dos vereadores, Newton 
Soares, Ednei do Esporte, Cris 
das Frutas, Ronaldo Cruz, Anto-
nio Pé Duro, Mateus Barreto e 
Clebão dos Pneus.

JUSTIFICATIVA
Em justificativa, Cris das Fru-

tas ressaltou que “compreendo 
a boa intenção do projeto, mas 
eu, mãe e mulher, não concor-
do em combater violência com 
violência. Por melhor treinada 
que a mulher esteja, não con-
seguirá medir forças com um 
homem frustrado, e isso traz 
também um transtorno psicoló-
gico para os filhos”.  

VEREADOR, autor do projeto, disse não entender os motivos da rejeição, pois o texto já 
havia sido aprovado por unanimidade em primeiro turno

ALEX MIRANDA

LDO
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, entregou 
ao presidente 
Ademar Traiano a 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de 
2022 para análise dos 
deputados estaduais. 
O documento foi 
elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O ato aconteceu 
na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta precisa ser votada 
pelos deputados até julho e prevê receita líquida de R$ 48,3 bilhões.

Líder nacional
Segundo dados da Estatística 
da Produção Pecuária, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), o Paraná produziu, 
ano passado, 4,49 milhões de 
toneladas de carne de frango, 
33,4% das 13,7 milhões de 
toneladas produzidas pelo Brasil 
em 2020. O volume coloca 
o Estado na posição de líder 
nacional na atividade avícola.

Testagem
Nesta terça, pesquisadores da 
UFPR (Universidade Federal 
do Paraná) realizam a quarta 
rodada em 2021 dos testes com 
pessoas assintomáticas para 
detecção do coronavírus (SARS-
CoV-2). A equipe realizará mil 
testes para a comunidade da 
UFPR (estudantes, servidores, 
além de familiares em primeiro 
grau ou coabitantes desses 
grupos). O mutirão faz parte de 
um estudo que visa identificar 
pessoas contaminadas e 
propiciar o isolamento, 
como medida para evitar a 
propagação da doença.

Hub logístico
Em plena pandemia de covid-19, 
o Paraná vive uma onda de 
implantação de centros de 
distribuição de grandes nomes do 
varejo e da indústria. “O Paraná tem 
uma posição logística privilegiada. 
No Brasil, só perde para o Nordeste, 
que está mais perto de outros 
continentes. Estamos a um raio 
de 1,2 mil quilômetros de 80% do 
PIB do Mercosul, uma distância 
que pode ser percorrida por 
caminhão”, afirma Filinto Jorge 
Eisenbach Neto, professor da 
Escola de Negócios da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR).  

Consórcio internacional
O governo brasileiro confirmou 
a disponibilização de 4 milhões 
de doses ao País em maio, 
após a comunicação feita por 
representantes do consórcio 

internacional de vacinas Covax 
Facility. O consórcio internacional 
tem participação brasileira e 
busca ampliar o acesso à vacina a 
países com menos recursos.

Consulta pública
O senador Alvaro Dias (PODE) 
lançou em suas redes sociais 
uma consulta pública sobre 
a alteração no modelo de 
escolha dos integrantes dos 
tribunais superiores brasileiros. 
“Esse modelo de escolha dos 
integrantes dos tribunais 
superiores deve ser alterado, de 
modo a substituir a indicação 
de natureza política pela 
meritocracia. E você, também 
defende essa mudança no 
formato de escolha de ministros 
dos tribunais superiores?”

Auxílio emergencial
Depois de antecipar em duas 
semanas o saque da primeira 
parcela da nova rodada do auxílio 
emergencial, a Caixa poderá 
fazer o mesmo com as demais 
parcelas, disse o presidente do 
banco, Pedro Guimarães. Segundo 
ele, a medida será tomada 
se o calendário da primeira 
parcela funcionar bem. “Vamos 
avaliar como será este fluxo 
de pagamento e, se for como 
imaginamos, anteciparemos os 
outros meses”. 

Só aumenta!
A escalada do preço do gás 
de botijão em meio à crise 
econômica gerada pela 
pandemia reacendeu no 
Congresso o debate sobre 
políticas sociais para subsidiar 
o combustível à população de 
baixa renda, que vem apelando 
a lenha ou carvão para cozinhar 
suas refeições. Em meados de 
fevereiro, o preço médio do 
botijão no País atingiu o maior 
valor desde que a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis) começou a 
compilar os dados, em 2004. E, 
desde então, não parou de subir.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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colunaControladoria confere
distribuição de
vacinas e kit merenda

A equipe do programa CGE 
Itinerante, da Controladoria-
-Geral do Estado, concluiu 
mais um roteiro pelas cida-
des do Interior do Paraná. Os 
servidores conferiram a dis-
tribuição da vacina contra a 
covid-19 e dos kits de meren-
da escolar para famílias com 
filhos na rede estadual. Na 
semana passada, foram visi-
tadas mais 19 cidades, com-
pletando 77 municípios per-
tencentes às 22 Regionais da 
Secretaria estadual da Saúde.

O trabalho tem o objetivo 
de aproximar o poder públi-
co estadual dos municípios 
e dos cidadãos, e garantir 
que eventuais falhas nos 
serviços prestados sejam 
registradas. Assim, o Gover-
no do Paraná obtém dados 
e informações que permitem 
melhorar os processos en-
volvidos no acompanhamen-
to da CGE Itinerante.

“O papel da CGE, nessa 
ação, é de verificar com os res-
ponsáveis pelo recebimento 
das doses de vacina se houve 
alguma intercorrência e se ela 
foi comunicada à Secretaria 
de Estado da Saúde. A equi-
pe também confere o grau de 
satisfação da população bene-
ficiada pelo kit merenda esco-
lar”, explicou o controlador-ge-
ral do Estado, Raul Siqueira.

Nas visitas relacionadas às 
vacinas, as perguntas giram 
em torno da recepção das do-

Alimentação
Na distribuição dos kits merenda escolar, entregues às famílias 

que mantêm filhos regularmente matriculados nos colégios da Rede 
Estadual de Ensino e inscritas no CadÚnico, a principal orientação 

é direcionada aos pais ou responsáveis. “Verificamos o grau de 
satisfação de quem recebe o kit, no local da entrega dos alimentos”, 

informou Cristiano Pereira, da Coordenadoria de Transparência 
e Controle Social. Também participa da ação a Coordenadoria de 

Ouvidoria da CGE.Durante a entrevista, são informados os canais da 
Ouvidoria-Geral disponíveis para reclamações ou sugestões. “Mui-
tas pessoas desconhecem os meios disponíveis para se manifesta-
rem perante o Governo do Estado, seja solicitando mudanças ou 

indicar irregularidades”, disse Cristiano Pereira. “Avaliamos as con-
dições de acolhimento do cidadão, se há álcool em gel, se ocorre 

distanciamento social e as instalações em geral. O cidadão nos fala 
se tem reclamação ou sugestão para melhorar a rotina do trabalho”.

Amostragem
O Coordenador de Transparência e Controle Social também 

explicou que, com o roteiro finalizado semana passada, o programa 
CGE Itinerante obteve amostragem das 22 Regionais da Secreta-
ria de Estado da Saúde. As cidades visitadas nesse roteiro foram 

Bandeirantes, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Indianó-
polis, Jacarezinho, Jataizinho, Mandaguaçu, Maria Helena, Media-
neira, Nova Esperança, Nova Olímpia, Paraíso do Norte, Paranavaí, 
Rondon, Santa Terezinha do Itaipu, Tapejara, Tapira e Umuarama. 

As visitas seguem protocolos de segurança e foram retomadas após 
serem suspensos os efeitos do decreto 6.983/21 que determinou 

medidas as restritivas para enfrentamento da covid-19 e de outros 
que prorrogavam essas medidas. Também foi verificada a bandeira 

restritiva em vigência no município a ser visitado.

ses e do plano de vacinação 
seguido pelo município. Os ges-
tores são orientados a repor-
tarem se perceberem alguma 
irregularidade. Também são 
informados sobre os canais de 
comunicação com o Governo 
do Estado para registrá-las.

“Estamos ao lado dos 
municípios para combater 
essa terrível doença. Nin-

guém está sozinho nesse 
enfrentamento e só conse-
guiremos resultados expres-
sivos se trabalharmos em 
harmonia”, completou Raul 
Siqueira. “Nosso objetivo 
principal, com o CGE Itine-
rante, é melhorar os proce-
dimentos para atender ade-
quadamente às demandas 
da população”.

O trabalho tem o objetivo de aproximar o poder público estadual dos municípios e dos cidadãos, e garantir que eventuais falhas nos serviços 
prestados sejam registradas

O delegado
O delegado Paulo Magalhães, 
assassinado há sete anos - 
há quem diga por ordem de 
Jamil Name -, esbravejou 
uma vez que havia mais 
desembargadores na casa do 
chefão, tomando uísque, que 
dentro do TJMS.

O juiz
Foragido por anos, Fahd foi o 
motivo de o então juiz Odilon 
de Oliveira, seu carrasco, ser 
obrigado a morar dentro do Fórum 
e com escolta 24 horas, após 
sentença que o condenou à prisão.

Tempo de sobra
Presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo 
divulgou no Twitter uma imagem 
dos participantes brasileiros da 
Brazil Conference at Havard, no 
sábado. Entre eles, dividindo 
a tela, o apresentador Luciano 
Huck e o petista Fernando 
Haddad. Camargo conclamou os 
bolsonaristas a darem um dislike. 
Sobra ideologia e falta bom senso.

Outras Cortes
Não é de hoje que as nomeações 
com apadrinhamento político 
para o Judiciário são motivos de 
questionamentos ou críticas da 
sociedade, colocando em dúvida 
a isenção dos magistrados em 
sentenças. Para quem quiser 
conhecer como outros nove 
importantes países escolhem 
seus ministros das altas Cortes, 
segue o link que a Coluna 
publicou anos atrás. Vale uma 
leitura atenciosa. Cresce aqui 
o debate para mudança do 
sistema de escolha e fixação 
de mandatos. https://bit.
ly/2QeFQGK. 

Pré-privatização
Quem bolou esse balanço 
da Eletrobrás divulgado 
ontem nos jornais do País foi 
inteligente. Houve anúncios 
com dados positivos. Conotou 
uma propaganda bem feita 
pela equipe econômica de 
Paulo Guedes para oferecer a 

Faroeste pantaneiro
As inteligências das Polícias dos Estados do Centro-Oeste vão 
redobrar a atenção com a prisão do ex-poderoso chefão da 

fronteira Brasil-Paraguai Fahd Jamil, que se entregou ontem à 
Justiça do Mato Grosso do Sul. Fahd foi preso por ligações com o 
chefão da milícia do Estado, Jamil Name - que está trancado com 
o filho no presídio federal de Mossoró (RN). Eles são compadres 
no crime há décadas. Mas o script do faroeste pantaneiro não 

acabou. No fim do ano passado, uma reviravolta nas investigações 
apontaram que Name é o suposto mandante da morte do filho de 
Fahd, Daniel Georges, (que desapareceu em 2011), para dominar o 

jogo do bicho. Isso pode render acerto de contas entre os clãs.

empresa no mercado. O BTG, 
banco co-fundado por Guedes, 
está de olho na geração e 
distribuição de energia do País.

Em tempo...
... A Eletrobrás é superavitária, 
teve lucro líquido de R$ 2,6 
bilhões ano passado, e tem R$ 
27 bilhões em ativos. Privatizar 
para quê?, perguntam de outro 
lado os funcionários.

Suplente subindo
Valdir Rossoni (PSDB), ex-chefe 
da Casa Civil do Governo Beto 
Richa, assume dia 27 o mandato 
de deputado federal no lugar do 
falecido José Schiavinato (PP), 
vítima de covid-19.

Dia da Terra
EUA e China vão anunciar juntos 
um pacotão de bondades na 
quinta-feira, Dia Mundial da 
Terra. Nele, está a ratificação 
da Emenda de Kigali, limitando 
o uso dos piores gases para o 
efeito estufa em aparelhos de 
refrigeração. No Brasil, a emenda 
passou pelas comissões da 
Câmara, mas está na mesa da 
presidência da Casa há 18 meses.

R$ 100 mi!
Um manifesto unindo indústria 
e defensores do meio ambiente 
e do consumidor pede ao 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira, que aprove a 
emenda e libere o acesso da 
indústria a US$ 100 milhões 
da ONU, a fundo perdido 
(isso mesmo, doado), para 
atualização tecnológica. O 
Brasil corre o risco de perder 
competitividade. 

Dia do Índio
Há quem olhe por nossos 
nativos. Boa ação das 
Americanas na Bahia: No 
sábado, a loja de Porto Seguro 
doou 80 kits com ovos de 
Páscoa e brinquedos para os 
indiozinhos das aldeias de 
Caraíva (Xandó, Barra Velha e 
Porto do Boi). Ontem foi Dia 
do Índio.
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Fiscalização durante final de semana
flagra diversos casos de aglomeração

Operações de fiscaliza-
ção do comércio local, áre-
as residenciais e setor de 
serviços, no final de sema-
na, quanto ao cumprimento 
das medidas preventivas ao 
contágio do coronavírus em 
Umuarama, flagram diversas 
situações de desrespeito 
aos decretos do Estado e 
do Município, principalmen-
te falta do uso de máscara, 
aglomerações e funciona-
mento em horário incompa-
tível com as determinações.

As ações foram realiza-
das pelo Serviço de Vigilân-
cia Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
apoio da Guarda Municipal 
(telefone 153) e de equipe 
do 25º Batalhão da Polícia 
Militar. Umuarama continua 
em situação de emergência 
por conta da pandemia e 
com medidas restritivas em 
vigência, visando conter o 
avanço da doença.

Na sexta-feira, 16, as 
ações se concentraram no 
período da noite, a partir 
das 19h30. Foram notifi-
cadas três academias por 
usuários que não estavam 
utilizando a máscara, além 
de um bar na Rua Tomé de 
Souza, uma lanchonete na 
Av. Rio Grande do Norte e 
outro bar na Av. Maringá. O 
trabalho foi encerrado às 
22h, porém às 23h a GMU 
e a PM realizaram patrulha-
mento na Av. Maringá, es-
quina com a Rua Cambé, e 
no entorno do Lago Aratim-
bó para orientar e dispersar 

Ocupação de leitos UTIs Covid atinge índice de 100 por cento em Umuarama
Ontem (segunda-feira, 19) 

à tarde, a Prefeitura de Umu-
arama divulgou novo boletim 
sobre os casos de coronaví-
rus na cidade. Foram positiva-
dos 33 novos pacientes, entre 
eles uma criança. Além disso, 
a taxa de ocupação das Uni-

dades de Terapia Intensivas 
(UTIs) voltou a bater 100%.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
os novos casos confirmados 
são de 18 homens, 14 mu-
lheres, além da criança. Das 
24.239 notificações de sín-

dromes gripais registradas 
desde o início da pandemia, 
14.494 foram descartados 
para coronavírus e agora são 
9.668 os diagnósticos posi-
tivos da doença.

Desse montante 9.008 
pessoas já estão recupera-

das, 481 seguem em isola-
mento domiciliar e 56 perma-
necem hospitalizadas, sendo 
que 24 em UTIs.

Há ainda 77 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo vírus e 144 mortes des-
de o início da pandemia.

Nos hospitais com Alas 
Covid de Umuarama, todos os 
38 leitos de UTIs estão ocupa-
dos e nas enfermarias passa 
de 71% a taxa de ocupação, 
com pacientes em 46 dos 64 
leitos conveniados ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

aglomerações em respeito 
ao toque de recolher, sen-
do prontamente atendidos.

SÁBADO AGITADO
No último sábado, 17, a 

ação foi iniciada ainda pela 
manhã. Às 10h55 a GMU foi 
acionada para orientar uma 
conveniência sobre a retirada 
de mesas para atendimento 
ao público foram do estabe-
lecimento, na Av. Londrina. 
Mais tarde foram notificados 
um bar na Praça Anchieta, 

Calmaria do domingo
A fiscalização teve continuidade no domingo, 18, com ações no 

início da noite na Rua Tomé de Souza (bar com aglomeração de pes-
soas e mesas na calçada). Na Rua Bahia com a Maranhão (som alto e 

aglomeração de pessoas) foi apurado se tratar de uma festa de família. 
Os moradores foram orientados sobre a perturbação do sossego e 

desligaram o som. Na Rua Havana, frente a igreja do Córrego Longe, 
houve denúncia de aglomeração e mesas na calçada em um bar. Outra 

denúncia foi de mesas na calçada em um trailer de lanche na Aveni-
da Paraná, por volta das 21h30. “Embora tenham ocorrido algumas 

mudanças nos decretos, flexibilizando o funcionamento do comércio, as 
pessoas devem continuar respeitando o distanciamento, evitar sair de casa 
de forma desnecessária e principalmente evitar estabelecimentos onde se 
concentram grande número de possas. A proximidade acaba favorecendo 

a disseminação da Covid-19 e a situação da doença ainda não está sob 
controle”, alertou o secretário da Defesa Social, Valdecir Capelli.

três lanches na Avenida Pa-
raná, Parque Jabuticabeiras 
e Primeiro de Maio e uma 
lanchonete foi infracionada. 
Uma aglomeração com cer-
ca de 300 pessoas foi dis-
persada na Avenida Marin-
gá, onde foram identificadas 
e qualificadas pelo CPF 30 
pessoas. Dois bares aber-
tos nas imediações foram 
infracionados pela Vigilância 
Sanitária, após a central da 
Guarda receber várias recla-
mações desta situação.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

FISCAIS flagram desrespeito aos decretos, falta do uso de máscara, aglomerações e funcionamento em horário incompatível com as determinações
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Restaurante Popular deve
estar concluído em 90 dias

A Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento Ur-
bano, Projetos Técnicos e 
Habitação estimou em 90 
dias o prazo para conclusão 
da obra do Restaurante Po-
pular, localizado no Parque 
Danielle, ao lado do Banco 
de Alimentos, que tem previ-
são de servir 1 mil refeições 
diárias. Depois serão realiza-
das licitações para compra 
de móveis, equipamentos 
e utensílios e também para 
contratação da empresa que 
vai operar o restaurante, 
que deve estar funcionando 
no início do próximo ano. A 
estrutura terá quase 1,5 mil 
m² com uma ampla cozinha, 
refeitório, setor de adminis-
tração e demais instalações.

Iniciada em 2018, a obra 
está com mais de 80% exe-
cutados. “Estamos na fase de 
acabamento. Restam apenas 
alguns serviços completares, 
a pintura, conclusão dos muros 
e o ajardinamento. O restau-
rante vai ser uma ferramenta 
importante para melhorar a 
alimentação servida à popu-
lação mais vulnerável e traba-
lhadores, bem como integrar 
as diversas iniciativas públi-
cas de segurança alimentar 
e nutricional, como Cozinha 
Comunitária, Banco de Ali-
mentos e Compra Direta 
Paraná”, explicou o prefeito 
Celso Pozzobom.

De acordo com o secretá-
rio de Obras, Isamu Oshima, 

MigraCidades aponta ações locais em favor de migrantes

Valores
O diretor de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, lembra que a construção, aqui-

sição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo do Restaurante Popular 
foram orçadas em R$ 3.920.569,75, com cerca de R$ 3,5 milhões liberados pelo Estado 
e o restante, contrapartida do município. Umuarama faz parte do Programa Paranaense 
de Apoio aos Restaurantes Populares, que ajuda a garantir refeições saudáveis a preços 

acessíveis para a população que se alimenta fora de casa e atende cidades a partir de 80 
mil habitantes. “Além de comida boa, os restaurantes oferecem educação alimentar nutri-
cional e promoção de saúde, práticas de manipulação e preparo de alimentos e dicas de 

alimentação adequada, na perspectiva da segurança alimentar”, acrescenta o prefeito. “O 
Restaurante Popular se somará às estratégias que o município já oferece para combater a 
fome e melhorar a qualidade da alimentação distribuída à população – como o Banco de 
Alimentos, os programas Lixo que Vale e Compra Direta, o Sacolão do Produtor, distribui-
ção de cestas básicas na Assistência Social e cestas verdes, além do repasse de alimentos 
a entidades que atendem famílias e servem refeições prontas gratuitamente”, concluiu o 

diretor de Agricultura e Pecuária da Prefeitura, José Guilherme de Oliveira Júnior.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social re-
cebeu o Relatório de Diag-
nóstico 2020 do Projeto 
MigraCidades – Aprimoran-
do a Governança Migrató-
ria no Brasil. Umuarama é 
uma das cinco cidades do 
Paraná certificadas pela 
conclusão das ações do 
projeto no ano passado (as 
outras são Foz do Iguaçu, 
Campo Largo e Curitiba). 
“O objetivo da iniciativa é 
reconhecer o envolvimen-
to dos governos locais na 
melhoria da integração dos 
migrantes e na construção 
da coesão social, além de 

contribuir para a construção 
e gestão de políticas migra-
tórias”, disse a secretária da 
Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura.

O diagnóstico é um do-
cumento com informações 
dos municípios inscritos 
no projeto, respondendo 
questionamentos sobre a 
governança migratória. Ele 
também aponta prioridades 
para se desenvolver em 
cada cidade, envolvendo 
as políticas de saúde, edu-
cação, assistência social 
e trabalho. “A certificação 
finaliza um processo com-
posto por cinco etapas, que 

são a inscrição, o diagnós-
tico, a priorização, a cer tifi-
cação e o monitoramento”, 
acrescentou a secretária.

A coordenadora do Cada-
tro Único e Programa Bolsa 
Família (PBF) da Secretaria 
de Assistência Social, Ta-
nia Marques, responsável 
pelo projeto, explica que 
o município recebeu a cer-
tificação de conclusão e o 
selo MigraCidades em fe-
vereiro/2021. “Já nos ins-
crevemos novamente para 
2021 e continuaremos 
comprometidos em facilitar 
a migração e a mobilidade 
ordenada, segura, regular 

e responsável das pesso-
as, por meio de políticas de 
migração planejada e bem 
geridas”, reforçou.

De acordo com o relató-
rio, entre 2000 e 2020, em 
Umuarama, 572 migrantes 
internacionais obtiveram o 
Registro Nacional Migratório 
como habitantes do municí-
pio, de acordo com dados 
do Sistema de Registro Na-
cional Migratório (Sismigra). 
Entre abril de 2018 e agosto 
do ano passado, a cidade re-
cebeu 21 venezuelanos por 
meio da estratégia de inte-
riorização do governo federal 
(Operação Acolhida).

O município realiza 
ações na dimensão de go-
vernança referentes a par-
cerias institucionais e nas 
dimensões de acesso aos 
direitos, à saúde, acesso 
e integração à educação, 
à assistência e proteção 
social, ao mercado de tra-
balho e acolhimento de ví-
timas de violência de gêne-
ro migrantes aos serviços 
de proteção. Outra prática 
positiva do governo local 
é a parceria com a Cáritas 
Brasileira – Regional do Pa-
raná, no acolhimento e as-
sessoria a migrantes esta-
belecidos no município.

os próximos passos da obra 
são a instalação da caixa 
d’água, a conclusão dos mu-
ros na divisa com o terreno 
ao lado, ajustes nos taludes, 
instalação das placas solares 
para aquecimento de água e 
das caldeiras tipo boiler (re-
servatórios de água quente) e 
a pintura. “Foram concluídos 
recentemente os forros, o 
piso (falta o último polimen-
to), as esquadrias de alumínio 
e portas. A entrada de energia 
também depende de libera-
ção da Copel”, informou.

INICIADA em 2018, a obra está com mais de 80% executados, em fase de acabamento, restando apenas a pintura, conclusão dos muros e o ajardinamento

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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Morador de rua morre após sofrer
queimaduras em 80% do corpo

A Polícia Civil de Umuarama 
instaurou inquérito para apurar 
a morte de um morador de rua 
de 23 anos de idade. O rapaz 
morreu depois que teve 80% 
do corpo queimado. O colchão 
em que ele dormia se incendiou 
e, mesmo tendo sido socorrido 
consciente e andando, não 
resistiu às queimaduras.

O fato aconteceu num dos 
cômodos de uma mansão 
abandonada que fica situada na 
esquina das avenidas Apucarana 
e Ângelo Moreira da Fonseca, 
região central de Umuarama.

Por volta das 22h30 do 
domingo (18) a Polícia Militar 
foi comunicada de que havia 
um homem correndo pela ave-
nida, ao lado do Bosque Uira-
puru, com o corpo em chamas 
e gritando por socorro. Rapi-
damente uma guarnição foi 
deslocada até o endereço e 
se deparou com o jovem que 
estava com o corpo queimado.

A Polícia Militar (PM) realizou no último domingo (18) 
uma operação de trânsito na cidade de Douradina (município 
localizado a 57 quilômetros de Umuarama). A fiscalização 
começou por volta das 16h e terminou somente às 22h e teve 
como principal objetivo, segundo a PM, coibir as infrações de 
trânsito em via pública e flagrar atos de perturbação de sos-
sego causadas por motocicletas com escapes adulterados. A 
operação aconteceu em vários pontos da cidade e, durante as 
abordagens, foram apreendidas 11 motocicletas que apresen-
tavam ir regulares, além da confecção de 34 multas por diver-
sos artigos do Código Brasi leiro de Trânsito (CTB). Entre as 
principais autuações foram as que estão no artigo 230 – VII, 
devido ao alto ruído de escapamentos de motocicletas.

PF e Exército apreendem barco
carregada com cigarros paraguaios

A Operação V, I, G, I, A., 
ação integrada, que conta 
com a participação de inte-
grantes da Polícia Federal, 
BPFron e BOPE da PMPR 
(TIGRE, COPE e GOA da 
PCPR); Força Nacional e 
Receita Federal, realizaram 
no último final de semana 
a apreensão de uma embar-
cação cheia de cigarros con-
trabandeados do Paraguai. 
A ação aconteceu durante 
patrulhamento fluvial na 
subida do Rio Paraná. Uma 
das equipes percebeu a movi-
mentação suspeita de uma 
embarcação navegando lenta-
mente em direção a um porto 
clandestino da região. Foi 
feito comunicado seguido de 
um pedido de apoio, quando 
demais policiais fecharam 
outros flancos do rio e cer-
tificaram que se tratavam de 
embarcações clandestinas 
para aproximação.

Na abordagem, os pilotos 
iniciaram uma fuga e jogaram 
suas embarcações contra as 
margens do Rio Paraná. Eles 
fugiram e não foram amis 
encontrados.

A operação terminou na 
apreensão de um barco 
grande de alumínio equipado 

com motores Mercur y de 
40hp. O barco estava carre-
gado com aproximadamente 
30.000 carteiras de cigarros 
de origem estrangeira, acar-
retando um prejuízo total 

aproximado de R$ 200 mil 
ao crime organizado.

Os produtos apreendidos 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Federal 
em Guaíra.

Rapidamente uma equipe 
do Samu também foi deslo-
cada e prestou atendimento 
ao rapaz, que foi identificado 
como João Paulo Pereira.

Ele foi encaminhado às 
pressas ao Hospital Cemil, 
onde foi internado e perma-
neceu até por volta das 5h30 
de ontem, quando não resis-
tiu aos ferimentos.

Enquanto era prestado 
socorro ao homem com o 
corpo queimado, os policiais 
militares descobriram que 
no interior do imóvel onde e 
quando aconteceu o incidente, 
estavam outros moradores 
de rua. Um deles disse que 
Pereira trazia consigo uma 
garrafa com álcool, que geral-
mente é usado para combus-
tão ao esquentar refeições. 
Ele e outro morador de rua 
estariam ‘brincado’. A teste-
munha teria pegado no sono 
e acordado pouco depois com 

o amigo em chamas.
O corpo de Pereira foi enca-

minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama, 
onde foi necropsiado e ficou à 
disposição de parentes para 

o reconhecimento. Posterior-
mente será liberado para os 
atos fúnebres.  

De acordo com os médi-
cos do Samu que atende-
ram ao rapaz, a vítima sofreu 

queimaduras de 3º graus em 
várias partes do corpo, inclusive 
no rosto. “Ele estava com 80 
por cento do corpo queimado”, 
disse o médico intervencionista 
Francisco Jardim.

APREENSÃO da embarcação com cigarros gerou prejuízo de aproximadamente R$ 200 
mil aos contrabandistas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

TV CAIUÁ

RAPAZ chegou a ser socorrido e levado rapidamente ao hospital com queimaduras pelo corpo e rosto
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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

Para marcar o início do ano letivo de 2021, 
o Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Paranaense - Unipar realizou um 
encontro on-line com as turmas dos cursos de 
Administração, das Unidades de Umuarama e 
Francisco Beltrão e Ciências Contábeis, de todas 
as sete Unidades Universitárias.

As turmas acompanharam, por meio do 
Youtube e do Google Meet, palestras com temas 
diferentes para cada curso. ‘Administrador do 
Futuro’ foi o tema destinado aos acadêmicos 
de Administração, sob o comando do 
professor e delegado do Conselho Regional de 
Administração para Umuarama e região, João 
Marcos Codato e com o apoio da Delegacia 
do Conselho Regional de Administração de 
Umuarama (CRA). “Procuramos abordar algumas 
características importantes que as empresas 
buscam nos profissionais atualmente, ligadas 
à inteligência emocional, comprometimento, 
responsabilidade e claro, o uso de tecnologias”, 
destacou Codato, acrescentando o quanto 
também se faz necessário no mercado, pessoas 
com autoconhecimento e relacionamento 
interpessoal.

Bruno Geanzante Ivo acaba de ingressar na 
universidade, no curso de Administração. Para ele 
a palestra destacou pontos cruciais para quem 
deseja obter destaque na vida profissional. “Foi 
fundamental entender o quanto se faz necessário 
ser proativo, ter uma comunicação clara e 
dinâmica, atitude, achei excelente, pois nos deu 

um panorama muito bacana sobre as habilidades 
que precisamos buscar”, disse o aluno.

Já as turmas de Ciências Contábeis puderam 
ampliar seus conhecimentos acerca do 
tema ‘O cenário atual da profissão contábil: 
oportunidades e perspectivas’, na condução 
do presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná, o contador Laudelino 
Jochem. “Tentamos mostrar aos alunos os 
desafios e oportunidades no cenário atual, 
principalmente com relação ao contexto de 
inteligência artificial, internet das coisas – 
ferramentas que precisam ser vistas como meios 
para facilitar o trabalho dos contadores”, explicou 
Jochen.

Ainda segundo ele, as mudanças no mercado 
coorporativo estão alinhadas com a condição 
dos jovens que saem da universidade para atuar 
profissionalmente. “Eles não oferecem resistência 
ao novo, isso é muito bom, pois conseguem se 
encaixar com muito mais facilidade na profissão e 
nas empresas”, finalizou.

O coordenador do Núcleo de Ciências Sociais 
Aplicadas, professor Clóvis Uliana, contou que a 
aula de boas-vindas é realizada todos os anos e 
repercute sempre muito bem no meio acadêmico. 
“Este é um momento que sempre esteve no nosso 
calendário e que demonstra a nossa preocupação 
em acolher os calouros da melhor forma e a 
continuar incentivando os veteranos na conclusão 
do curso”.

Duas palestras distintas foram ministradas aos alunos  

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas promove 
momento de boas-vindas aos acadêmicos de 
Administração e Ciências Contábeis

Laudelino Jochem ministrou palestra para o curso de Ciências 
Contábeis.

João Marcos Codato ministrou palestra para o curso de 
Administração.

Estado do Paraná já vacinou 86% do
público com idade acima de 65 anos

Quase nove em cada dez 
pessoas com idade acima de 
65 anos já tomaram a primeira 
dose da vacina contra a Covid-
19 no Paraná. O Estado vacinou 
1.057.518 pessoas nessa faixa 
etária, 86% de um público que 
conta com 1.227.551 pessoas, 
de acordo com o Plano Estadual 
de Vacinação contra a covid-19. 
A meta da Secretaria de Estado 
da Saúde é completar ainda 
neste mês a vacinação dos ido-
sos com 60 anos ou mais, para 
dar continuidade ao cronograma 
dos demais grupos prioritários 
previstos no plano.

Quando o Estado iniciou 
a vacinação de domingo a 
domingo, a maior parte dos 
municípios paranaenses 
estava vacinando pessoas 
com idade próxima aos 70 
anos. Além de reduzir dia a dia 
a idade de quem é vacinado, 
três semanas depois o Paraná 
já aplicou a vacina em 39.762 
pessoas com idade entre 60 
e 64 anos, faixa etária com 
a maior população entre os 
grupos de idosos, compreen-
dendo 554.705 pessoas.

Para o secretário estadual 
da Saúde, Beto Preto, a prio-
ridade é que todo esse grupo 
seja vacinado até 30 de abril, 
conforme o Estado receba 
as remessas de imunizan-
tes do Ministério da Saúde. 
“Temos em estoque todos 

Assembleia aprova contas de 2020
e veta o reajuste das mensalidades

Dificuldades da pandemia 
foram contornadas com res-
ponsabilidade fiscal e número 
de associados seguiu estável no 
exercício. A Diretoria Executiva 
da Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu) realizou na última sexta-
-feira (16) a Assembleia Geral 
Ordinária 2020. Respeitando os 
protocolos sanitários, a reunião 
apreciou e aprovou a prestação 
de contas do exercício.

“A entidade manteve está-
vel o número de associados 
(1,1 mil) e fechou o ciclo com 
receitas e despesas equilibra-
das. Dada a prolongada pan-
demia e seus efeitos para as 
empresas, a entidade optou, 
pelo segundo ano consecu-
tivo, por não reajustar a men-
salidade”, explica o presidente 
Orlando Luiz Santos.

Gripe
Além da imunização contra a covid-19, o Paraná deu início, na 

semana passada, à campanha de vacinação contra a influenza. A meta 
é imunizar contra a gripe pelo menos 90% do público-alvo, estimado 
em 4,4 milhões de pessoas. A vacinação será realizada de forma esca-
lonada, com os grupos prioritários estão distribuídos em três etapas.

os insumos usados na vaci-
nação e uma estrutura com 
1.850 salas nas unidades 
básicas de saúde, com equi-
pes focadas e a capacidade 
de vacinar de 150 mil a 180 
pessoas por dia”, afirma.

“Confiamos que o Ministé-
rio da Saúde entregue quanti-
tativos maiores nas próximas 
semanas, estamos em contato 
direto com a pasta e a expecta-
tiva é que até o final do mês o 
Brasil tenha mais 11 milhões de 
doses, das quais em torno de 
550 mil devem vir ao Paraná”, 
explica Beto Preto. “Nossa von-
tade é que, até 30 de abril, pos-
samos chegar à grande maioria 
dos idosos com 60 anos ou 
mais. É uma luta, queremos 
fazer a vacinação acontecer 
com os mutirões de domingo 
a domingo, com o Corujão da 
Vacinação e no dia a dia das 
unidades de saúde”, ressalta.

FAIXAS ETÁRIAS
Entre o público dos ido-

sos, a faixa etária dos 80 
aos 84 anos foi a que teve a 
maior porcentagem de vacina-
dos, com 98% das 126.822 

pessoas recebendo a primeira 
dose (124.813 vacinadas). Em 
metade delas (62.946) já foi 
aplicada a segunda dose.

Atendidos há mais tempo 
na campanha de vacinação, 
96% das pessoas com idade 
entre 85 e 89 anos foram 
imunizadas com a primeira 
dose - 70.584 pessoas de 
um público de 73.362 para-
naenses dessa faixa etária. Do 
total vacinado, 57% (40.605) 
recebeu a segunda dose. Entre 
os 215.843 idosos de 75 aos 
79 anos de idade, 204.399 
(94%) receberam a vacina, 
sendo que em 133.494 já 
foram aplicadas as doses de 
reforço, a maior porcentagem 
entre esse grupo, 65% entre 
os vacinados.

Na faixa dos 70 aos 74 
anos, 298.934 pessoas foram 
vacinadas, 93% de um público 
de 321.432. Destes, 33.877 
(11% entre os vacinados) já 
completaram a imunização 
com a segunda dose. Já na 
população com idade entre 65 
e 69 anos, 325.349 recebe-
ram a primeira dose do imuni-
zante, 74% de um universo de 

Murilo Gilbert Campana, do 
Conselho Fiscal, ressaltou que a 
maioria das associações comer-
ciais tende a adotar, minima-
mente, percentuais equivalentes 

ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que fechou 
o ano em 5,45%, mas que o 
momento requer compreensão 
e esforço mútuo.

RESPEITANDO os protocolos sanitários, a reunião apreciou e aprovou a prestação de 
contas do exercício

ASSESSORIA

DAS 50.889 pessoas que constavam no Plano Estadual de Vacinação, 33.439 receberam a 
primeira dose da vacina e 29.455 a segunda, 88% dos imunizados desse grupo

439.203 pessoas.
Já forma imunizadas pratica-

mente 100% das pessoas com 
60 anos ou mais que vivem em 

Instituições de Longa Permanên-
cia para Idosos. No público com 
mais de 90 anos, o percentual 
de imunizados está em 65%.

GILSON ABREU/AEN



10 ESPORTE  Terça-feira, 20 de abril de 2021

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 SPORT6 LT 14/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO     R$ 64.900,00

CRUZE 1.4 TURBO LT 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO     R$ 89.900,00

GOL 1.6 CITY 13/14 BRANCO COMPLETO     R$ 34.900,00

ONIX 1.4 LT AT. 18/18 PRATA COMPLETO, AUT     R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT     R$ 65.900,00

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

ONIX PLUS PREMIER II 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO     R$ 85.900,00

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

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio

Vaga nº  056/2021  para Umuarama
Pré-requisitos: Superior completo Bacharelado 
em Educação Física; Formação especifica em 
Pilates Estúdio com carga horária mínima 120h 

teórico-práticas e 30h de estagio supervisionado; 
Registro ativo no CREF/PR e experiência 

profissional comprovada em Estúdio Pilates.

Vaga TD nº  056/2021  para Umuarama

Vaga TD nº  054/2021  para Umuarama
Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e 
experiência comprovada conforme descrito no 

edital.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  23/04/2021

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO
Tempo determinado

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES -DNIT, CNPJ 04.892.707/0020-73, torna público que recebeu do 
INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) do Paraná, a Licença de Operação (LO) n. 36693, 
com validade de 04 (quatro) anos, a partir de 22/02/2021, para Implantação, Construção 
e Pavimentação da Rodovia BR-487/PR, trecho: Campo Mourão - Cruzeiro do Oeste.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2021 
(Assinado eletronicamente)

JOSÉ CARLOS BELUZZI DE OLIVEIRA
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) N. 36693

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR. 

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 28/04/2021 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Marçal Cândido Siqueira 
Nº398  nesta  cidade  de Maringá  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.    
 

 Maringá, 20 de Abril de 2021. 
                     

____________________________________ 
PAULO VICENTE DA SILVA 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
SÓ PEÇAS COMÉRCIO 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
10.778.086/0001-31, esta-
belecido na Avenida Brasil, 
3320, Zona I, CEP 87.501-000, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal nº 
28.107/2009. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Futsal feminino de Umuarama se
prepara para dois campeonatos

As atletas que fazem parte 
do grupo formado pelo técnico 
Marcos Coltro, o ‘Marcão’, se 
encontraram oficialmente pela 
primeira vez em quadra para 
receber as instruções de como 
será o treinamento do time 
feminino de futsal de Umua-
rama. O encontro aconteceu 

no último sábado e também foi 
realizado o primeiro bate bola 
entre as meninas

São 16 jogadoras escaladas, 
algumas moram em Umuarama 
e outras viajam de suas casas 
em cidades da região, por conta 
própria para treinar.

Apesar da pandemia, o time 

feminino já está sendo prepa-
rado para encarar desafios em 
dois campeonatos, um deles 
é a Série Prata do Paranaense 
de 2021. A maioria das atletas 
já participou de outros cam-
peonatos por outras equipes 
e demonstraram experiên-
cia e garra logo no início 
dos trabalhos. “Os treinos 
serão ser constantes para 
alcançar o objetivo das cinco 
pessoas que fazem par te da 
comissão técnica que é ven-
cer os campeonatos”, disse 
o técnico Marcão.

Escola de Umuarama é selecionada
para Mostra Paranaense de Dança

A escola Valéria Silva Espaço 
de Dança teve uma coreografia 
selecionada para a Mostra de 
Dança Paraná 2021, que será 
online neste ano. A turma infan-
to-juvenil do Hip-Hop apresentará 
a coreografia ‘Fake News’. ‘Fake 
News’ é parte do espetáculo de 
dança 2020, que aconteceu em 
dezembro. O desafio foi acertar 
a coreografia com as restrições 
por conta da pandemia, sendo 
que grande parte dos ensina-
mentos ocorreu online.

Pelas redes sociais a escola 
comemorou a conquista. “Gra-
tidão a todos os alunos e pais 

TÉCNICO Marcão dando as primeiras instruções no treino preparatório e de seleção 
das atletas

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

que fazem par te do nosso 
espaço dançante e a todos 
que estão sempre torcendo e 
acompanhando nossa batalha 
diária para manter a arte da 
dança em movimento”

A apresentação dos dan-
çarinos de Umuarama acon-
tece nos próximos dias 24 e 
25, de maneira remota, jun-
tamente com outras grandes 
escolas do Paraná.
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Palavras cruzadas

Nos estudos, pode ter perrengues, se distrair 
fácil e não conseguir usar sua imaginação. Tal-
vez role ansiedade com relação às finanças, 
podendo se envolver em esquemas ou tran-
sações clandestinas. Olho aberto, cristalzinho. 
No amor, há risco de mágoas e sofrimento. 

Suas mudanças de humor podem gerar críticas 
e fofocas. Planos e reuniões de trabalho talvez 
não deem os frutos que desejava, tudo culpa da 
treta brava que rola entre Lua e Vênus. Envol-
vimento com alguém da mesma carreira pode 
dar bode, inclusive para sua imagem.

Talvez precise de privacidade, se isolar dos 
colegas e ficar longe do público. A Lua troca 
farpas com Urano, que está na sua Casa da 
Viagem, e dois avisam que há sinal de atribu-
lações e até brigas. Com o mozão, há risco de 
sofrer com relação restritiva. 

Nos negócios, pode fazer investimentos 
ruins e ter problemas financeiros por causa 
de associações. Com a tensão entre Lua e 
Urano à noite, tudo indica que ficará impa-
ciente com laços permanentes e pode tomar 
atitudes sem pensar. 

O dia está puxado e pode rolar um tombo 
atrás do outro. Você e seus parceiros 
podem não falar a mesma língua e há sinal 
de mudanças. Há chance de se envolver 
em mais de um lance ao mesmo tempo.

Seu estado emocional pode afetar o modo 
como expõe suas ideias, o que talvez 
cause desentendimentos e te prejudique 
no emprego. Sua vida amorosa pode não 
rolar como esperava e, aí, tende a ficar 
sem saber o que fazer.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM
23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos a 20 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de 
Gêmeos. São inteligentes e de raciocínio muito rápido. Seu número principal 
é o 21, números que juntos formam o 3, de Júpiter, astro de expansão, de 
generosidade e sabedoria.

Horóscopo nascido em 20 de abril

Pode receber críticas e perder sua boa repu-
tação, mas tende a se preocupar com suas 
associações e com o que os outros pensam. 
À tarde, rola discórdia na sua Casa dos Rela-
cionamentos. Há sinal de perrengues nas par-
cerias profissionais e contratos.

Seu afeto pode não ser correspondido e há 
sinal de pouca sinceridade em suas relações 
e contatos.  Falsos amigos ou pessoas inte-
resseiras devem surgir e você corre o risco de 
cair no conto do vigário. Talvez sinta que é hora 
de ficar só.

Você tende a ficar nervoso, falar demais e 
ser indiscreto com o pessoal de casa. Com o 
mozão, pode agir de modo nada tradicional e 
as coisas podem engrossar. Sua teimosia em 
fazer tudo do seu jeito e seu individualismo 
serão os grandes vilões da relação.

Arianos amados, o astral tá pesado hoje. 
Depois de um dia tumultuado, pode perder a 
paciência, explodir e ser cruel com o mozão ou 
crush. Também há risco de sofrer um roubo. 
Cuidado com as más línguas no trabalho. 

Melhor não contar sempre com amizades 
nem divulgar seus planos pra que nada 
dê errado. Nos negócios, corre o risco de 
ter grandes perdas de dinheiro, culpa do 
aspecto tenso entre a Lua e Vênus. 

Sagitário, meu cristalzinho, melhor ten-
tar ficar suave e ir de mansinho porque 
o astral tá puxado hoje. Preocupações e 
tretas com colegas ou funcionários podem 
afetar seu bem-estar. Pode se entediar 
com a mesma rotina na relação, há risco 
de chutar o balde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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AAOP
TRANSCENDER

GERADOREME
CAROEAOM
NNRAMACIO

BIJULEIRS
CONSENSUAL
OSINTATI
DDENTROIT

PERITOSPICE
SEXOVALOR

HOLANDESAA
MEIRARIR

NOADAEI
ATROMORENO

BIOSSENSORES

Afluente
do Reno,
nasce nos

Alpes

Apoio para
o santo na
procissão

Tonali-
dade de
marrom

Amigáveis;
afetuosas

Aparelho
que produz

energia
elétrica

Sensação
procurada
pelo desa-

nimado

Nome 
do mono-
grama de
"Maria"

Adjetivo
com que

se iniciam
cartas

Um, em
espanhol

Tipo de
colchão i-
nadequado
à coluna

Rafael
Sanzio,
pintor

italiano

Bolo de
massa de
tapioca
(cul.)

Tipo de
divórcio 

com menos
burocracia

Dica, para
a fala, no

Teatro

Jacques
(?),

cineasta
francês

Aquele 
que emite
parecer
técnico

Coluna
vertical de
uma cons-

trução

Proibição
no voto de
castidade

Título ne-
gociável
na Bolsa

Moeda do
comércio
de Tóquio

Gênero 
de vaca
leiteira

Forma de
piercing

usado por
jovens

(?) at
Work,

banda aus-
traliana

Manifestar
alegria

Dispositi-
vos como
o medidor
de glicose

Indivíduo
de cor

trigueira

Jabuti, Camões e
Machado de Assis
O regime político

oposto ao totalitário

Norma
Harmonia; 
reciproci-
dade (fig.)

Acordos

Ser supe-
rior a; ir
além de

Profissio-
nal que prepara o
equipamento para

apresentação de uma
banda

Na parte
interna

A umidade
da noite

Tempero,
em inglês
Cervídeos

velozes

Raiva

Cidade
cearense 

Lúgubre;
medonho

Gemido;
lamento

A hora canônica na
liturgia católica

2/un. 3/men. 4/biju — ocre. 5/spice. 8/arranjos. 12/biossensores.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Espada-de-são-jorge para chamar força e determinação
Ter um amuleto de proteção em 

casa nunca é demais. A espada-de-são-
-jorge fará com que o ar do ambiente 
fique mais limpo, além de deixar qual-
quer espaço mais harmonioso e repleto 
de boas vibrações. Isso porque a espa-
da-de-são-jorge chama a força e a 
determinação para as residências.

Assim como seu nome simboliza a 
lança utilizada por São Jorge em sua 
batalha contra um dragão, a planta 
traz consigo um grande valor religioso 
e místico de proteção, determina-
ção e coragem. Sua força energética 

afasta as influências negativas, como 
a inveja e o olho-gordo.

Ela também é um ótimo amuleto 
que chama prosperidade. Para isso 
cultive a planta de bordas amarelas e 
deixe-a sempre em bom estado.

Mas, da mesma forma que ela repre-
senta a coragem de São Jorge, ela tam-
bém uma forte ligação com as batalhas. 
Portanto, para não chamar lutas e dis-
córdias para sua casa, deixe o vaso da 
planta longe dos cantos do ambiente 
- paredes que, quando se encontram, 
formam uma lança.

Banho com espada-de-são-jorge
É possível aproveitar a energia 

da planta em banhos para se livrar 
de olho-gordo, atrair prosperidade e 
purificar o corpo. Além dos ingredien-
tes (ervas, plantas, flores, sementes 
e essências) que são escolhidos para 
cada banho, de acordo com as neces-
sidades da pessoa, a intenção é um ele-
mento que não pode faltar na hora da 
preparação do seu banho.

Então, enquanto estiver manu-
seando os ingredientes durante o pre-
paro e na hora de jogar a mistura no 

corpo, mentalize aquilo que você quer 
alcançar com esse banho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL
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T R F X
I D E O G R A M A S

ME N O S P R E Z A D O
V A I C Z E R L

M E R C A D A N T E
S A L E D O Z E
T H R I L L E R N

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

I N F L A R A L O E
J O E O I C Ç N

C O L A R A R A R A T
A L V I N E G R O

Centro da 
translação
terrestre
(Astr.)

Símbolos
como os
kanjis

Tecla que
elimina
arquivos
(Inform.)

Aquilo que
serve de

lição para
alguém

Número de
trabalhos
de Hércu-
les (Mit.)

Agrava-
mento de
doença

(pl.)

Miguel
Paiva,

cartunista
carioca

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha

Tempero
que mata

lesmas por 
 osmose

Unidade 
do rebanho

bovino

Encher
(balão)

com gás

(?) Cocker,
cantor fa-
lecido em 

2014 (EUA)

Rui Vilhe-
na, autor

de novelas
português

Monte on-
de estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)

Fitas
Antecedeu
o perga-
minho

O Atlético Mineiro, 
por suas cores (fut.)

(?) cervical, dispo-
sitivo ortopédico

Famoso
cabaré 
de Paris

Fiel

Tipo de
cerveja 

É marcada
no relógio

Braço, 
em inglês
De sabor

azedo
Babosa
(Bot.)

(?) McKel-
len, ator

Fase fértil
(Zool.)

Trapo, em
inglês

Corrida 
off-road

A (?): com
critério

Sucesso
de Michael

Jackson

Aloizio (?),
ministro-
chefe da

Casa Civil
(2015)

(?) jurídi-
ca: enti-
dade em-
presarial

Filtrado
Arranha,
tirando 
a pele

Rocha
Lima,

gramático
Tosta

Movimento musical
que teve Gilberto Gil

entre os cantores
Ceder gratuitamente

Indivíduo que dá su-
porte financeiro a 
uma empresa em

estágio inicial (Fin.)

Proprietários defen-
didos pela bancada

ruralista (Polít.)
Oração; prece

Padrão de
estampa
de kilts

Perversa

"Normas",
em ABNT

Agitar;
perturbar 

Sergipe
(sigla)

Anverso 
da moeda

Desconsi-
derado; 

desdenhado
Siga!

RES

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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“Tudo o que temos de 

decidir é o que fazer com o 
tempo que nos é dado.” 

(J. R. R. Tolkien) 

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Mariana Lemos, Sonia Ribei-
ro, César Valvassori Parro, Edson Ortiz, Mauricio Bianco, Edvaldo Lucio Bezerra, Thiago Lima, Érica Cristina 
Bernardo da Silva e Amanda Mackert dos Santos.  Da coluna: felicidades.

REPENSAR
A educação é uma das 

áreas mais afetadas pelas 
restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19. 

Com as escolas fechadas, 
os professores tiveram que 
se adaptar rapidamente ao 
ambiente digital para levar 
conhecimento aos alunos. 
Os desafios e as novas for-
mas de aprendizagem serão 
temas do 2º Circuito Online 
para a Educação, promovido 
gratuitamente pelo Sebrae/
PR, entre os dias 10 e 13 de 
maio. Oprofessor, psicólo-
go e mestre em Educação, 
Marcos Meier, dia 10, com 
palestra sobre “Os desafios 
do professor para os novos 
tempos”. A escritora e es-

pecialista na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 

Priscila Boy, trará para 
discussão o tema “BNCC 
e empreendedorismo” no 

dia 11. Dia 12 “Como criar 
engajamento no ambiente 
digital” com Dario Kosugi. 
Encerrramento  dia 13 com 
a apresentação professor Zé 
Pacheco, sobre “Novas cons-
truções sociais de aprendi-
zagem”. Mais detalhes no 

site do Sebrae. 

BOM DE LER!
É uma leitura leve  que mostra como é passar por um momen-
to de depressão e superar, passar também pela perda de um 
ente querido, e é claro, ver tudo isso dando apenas auxilio 
emocional e terapêutico. O livvro   ”Talvez você deva conver-
sar com alguém”, de Lori Gottlieb, não é aquele famoso auto-
ajuda, com diversos exemplos e repetidas frases de efeito. A 
psicoterapeuta norte-americana conseguiu criar um fenômeno 
de vendas ao trazer para o leitor a sua experiência real com 
conflitos e angústias universais do ser humano, tanto do pon-
to de vista do psicoterapeuta, como daquele que senta do outro 
lado do divã, o paciente. Como a própria autora confessa, “de 
todas as minhas credenciais como terapeuta, a mais significativa 
é eu ser membro de carteirinha da raça humana” . A escrita tam-
bém é muito convidativa, com referências acessíveis a teorias e a 
grandes nomes da Psicologia, permitindo uma leitura agradável, 
mas que não dá a sensação de ser uma abordagem superficial. 
Para o que a obra propõe,  merece nota máxima.

ABERTO
Via acordo entre os sindicatos 
patronal e dos comerciários, o 

comércio de Umuarama irá funcio-
nar nos próximos feriados nacio-
nais. No dia de Tiradentes (21 
de abril),  quarta-feira, o aten-
dimento será no horário conven-
cional, das 8h às 18h. Já no Dia 
do Trabalhador (1º de maio), um 
sábado, o horário será em horário 

diferenciado, das 9h às 17h.

ZOOM
Vencedora da etapa brasileira do 

Concurso Âmbar de Beleza, a belís-
sima Isabela Gasparotto Marteli, 23 

anos, está de malas prontas para 
República Dominicana como  repre-
sentante brasileira na fase final do 

concurso de beleza. De Iporã,  Isabe-
la disputa a  fase final no período de 
21 a 26 de abril, no Hard Rock Hotel 
e Cassino em Punta Cana, na Repú-

blica Dominicana. 

ARQUIVO PESSOAL
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