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Governador lança hoje, na PR-323,
a pedra fundamental da duplicação

PISTA ESTÁ EM OBRAS ENTRE DOUTOR CAMARGO E O RIO IVAÍ

O governador Ratinho Junior lança hoje, às 10h, a pedra fundamental das obras de modernização do Trevo Gauchão e da duplicação 
da rodovia PR-323, no perímetro urbano de Umuarama. O investimento é de R$ 66,1 milhões. A intervenção resolverá um dos principais 
gargalos rodoviários da região Noroeste e está dentro do pacote de investimentos do Governo do Estado nessa rodovia. l 8
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Polícia descobre
desmanche de
veículos em

Maria Helena
l 6

Um incêndio atingiu uma área de vegetação 
rasteira de quase 40 mil metros quadrados 

ontem à tarde, nas imediações do Aeroporto 
Municipal Orlando de Carvalho, em Umuarama. 
O fogo quase chegou até uma das cabeceiras da 
pista e foram utilizados mais de 10 mil litros de 

água para combater as chamas. l 5
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Umuarama

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

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 0,93 2,05 6,10
IGP-M (FGV) 2,53 2,94 8,26 31,10
IGP-DI (FGV) 2,71 2,17 7,99 30,63

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,2571 1,2894 1,3110
IGP-DI (FGV) 1,2655 1,2995 1,3063
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,75%  | TJLP: 4,61%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem juros Selic.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

20/3 a 20/4 0,5000 0,1590 0,0000
21/3 a 21/4 0,5000 0,1590 0,0000
22/3 a 22/4 0,5000 0,1590 0,0000
23/3 a 23/4 0,5000 0,1590 0,0000
24/3 a 24/4 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,46% 23,71 
Vale ON +0,07% 106,23 
ItauUnibanco PN +0,04% 27,40 
Cielo ON +6,03% 3,87 
Lojas Renner ON -5,99% 40,80 
Usiminas PNA +5,36% 22,21

IBOVESPA: -0,58% 119.371 pontos

Iene 108,17
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,08

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,7% 5,4540 5,4550 -3,1%

PTAX  (BC) -0,5% 5,4964 5,4970 -3,5%

PARALELO -2,2% 5,2300 5,7300 -2,6%

TURISMO -2,2% 5,2300 5,7100 -2,6%

EURO -0,8% 6,6023 6,6035 -1,3%

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 22/04

Iene R$ 0,0508
Libra est. R$ 7,61
Peso arg. R$ 0,059
R$1: 1.170,96 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/04 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

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 1.533,25 36,00 8,2%
FARELO mai/21 422,00 9,70 6,4%
MILHO mai/21 650,50 25,00 18,5%
TRIGO mai/21 710,25 37,00 13,2%

SOJA 163,15 0,6% 5,2% 162,00
MILHO 93,70 1,1% 18,5% 94,00
TRIGO 88,99 0,6% 11,3% 90,00
BOI GORDO 298,88 0,1% 3,3% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/04 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 22/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 1,8% 6,3%
SOJA Paranaguá 178,00 1,7% 6,6%
MILHO Cascavel 101,00 3,1% 20,2%

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. 20/5 físicas 17/5,domésticos 5/5
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Palavras cruzadas

Tudo indica que irá se esforçar para ganhar 
mais dinheiro e conquistar recursos materiais, 
mas talvez não leve esse espírito guerreiro ao 
longo do dia. Corre o risco de investir grana 
numa ideia e acabar levando prejuízo nesse 
empreendimento. 

Sua imaginação deve bombar com ideias 
para conseguir mais grana – pega o celular 
ou computador e registre os planos. Se depen-
der dos astros, pode se sentir confortável para 
mostrar toda a sua paixão pelo mozão.

Cautela para não se decepcionar ou magoar 
os coleguinhas.  Se estiver na pista, pode se 
envolver com um crush, mas o lance pode ir 
ladeira abaixo por conta das tretas. Há risco 
de pintar perrengues se forçar demais suas 
vontades pra cima do mozão.

Marte embarca na sua Casa dos Relaciona-
mentos e revela que você pode enfrentar per-
rengues em sua relação amorosa e nas suas 
parcerias de negócios. Seu jeito mais tempe-
ramental e emotivo pode causar tretas.

Tudo indica que seu signo estará mais senti-
mental e afetuoso. Saúde firme e forte, embora 
possa pintar alguma doença aguda e rápida ou 
dolorosa. Marte entra na sua Casa do Traba-
lho e você deve se esforçar no emprego, mas 
esperará o mesmo dos coleguinhas.

Marte começa o passeio pelo seu paraíso 
astral e você talvez sinta uma vontade louca 
de expressar suas emoções e se divertir. Na 
intimidade, pode mostrar desejos fortes e 
ousados, agir com impulsividade e dominar 
a relação. Cuidado com as tretas. 

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 23 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Libra. São 
intuitivos, lúcidos e espertos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 25, 
formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. São estes dois astros de grande instabilidade 
emocional. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere intuição, mediunidade, pro-
blemas psíquicos e espirituais.

Horóscopo nascido em 23 de abril

Se precisar de ajuda, pode mandar um whats 
ou ligar que um amigo deve te responder na 
hora. Com o amor, o clima será de harmonia 
e muito sentimento.  Você tende a defender 
suas ideias com garra.

O clima deve ser repleto de carinho, doçura e 
amorzinho em seus contatos.  Contando com 
mais ambição e confiança no seu taco, pode 
se arriscar e empreender em busca de inde-
pendência. Com o mozão, as emoções estão à 
flor da pele e podem rolar perrengues em casa. 

Pode querer curtir bons momentos com o seu 
mozão. Se não rolar um encontro, talvez receba 
ligação ou mensagens de alguém querendo 
desabafar com você. Se for viajar, desacelere e 
redobre a atenção, pois há risco de acidentes.

Marte migra para a sua Casa da Família e você 
vai esbanjar pique no lar. Mas como seu lado 
emotivo e mandão fica forte, talvez se irrite 
com algumas situações. Aí o espírito do pins-
cher raivoso pode tomar conta do seu corpinho 
e deve rolar treta para todo lado.

A Lua forma um aspecto maravilhoso 
com Vênus, que tá arrasane no setor mais 
caliente do seu Horóscopo.  Pra conquis-
tar o que deseja, tudo indica que irá partir 
pra ação. Tende a exercer sua profissão com 
muita garra e dedicação, mas há sinal de 
instabilidades e intrigas.

Você tende a se interessar pela carreira e pen-
sar em formas de se destacar. Talvez precise 
lidar com as finanças de outras pessoas, o 
que pode te fazer entrar em tretas. Seja com o 
mozão ou um peguete, o sentimento de pos-
sessividade deve dominar a intimidade. 

Loterias
concurso: 2364Megasena
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 081C O L U N A S
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concurso: 2171
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Lotomania

06.487
23.204
43.997
69.903
75.251

03 08 13 32 44 51 53
BRAGANTINO/SP

42 55 56 62 80

ABRIL

04 07 09 18 20 26 29

concurso: 5546

20 33 42 44 51 56

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Sexta 23/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 25
min 15

max 29
min 14

Cascavel
max 27
min 14

Foz do Iguaçu
max 31
min 16

max 28
min 11

Curitiba
max 23
min 9

FASES 
DA LUA

Nublado
Sábado 24/4/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 25/4/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

DCB
DESMANCHAR

ZOARHINO
BERROSPAS

NÇAPELA
COROAARD

VEOLIMPO
PELEEEIS

DENTISTA
DESCOLARP

AACAOLA
BARRAXEPAS
RATFOIT

FIDELIDADE
LOSANGODL

Desfazer
um

namoro
(pop.)

Mês entre
fevereiro

e abril
Dígrafo de
"riacho"

Dificul-
dade em
enxergar
de perto

Caçoar
(gíria) 

Cântico
de louvor

Baixo;
despre-

zível (pl.)

Recorre 
judicial-
mente 

(?)
Pinheiro,
cantora 
da MPB 

Nela se
lava a
louça

(?) aqui: 
cá está

Formado
em Odon-

tologia

Massa
recheada 

e frita

Sexta
nota na 
escala

musical

Aparelho
da aca-

demia de
ginástica

Conso-
ante de

"ata"

Figura do
naipe de

ouros

550, em 
algarismos
romanos

Ferramentas
do coveiro
O "herói"
do filho

Morada
dos

deuses
(Mit.)

Panfletos
de jornais
Abrigo da

raposa

Saudação
popular

O 2o livro
da Bíblia

Rumou;
seguiu

Rede local
(Inform.)

Sobras de
feiras

Figurado
(abrev.)

Ratazana,
em inglês

Lealdade

Arrancar
o que está
grudado

Aqui, em
espanhol
Cultivado
(o solo)

Nome da
letra "V"
Cútis;

epiderme

Trivial;
vulgar
Tom do 

salmão (pl.) 

De preço
elevado

Dia do
Índio

Senhor
(red.)

Gritos;
urros

Face da
moeda

3/acá — rat. 5/banal — êxodo — reles. 6/berros.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sexta

28 16

Sexta

23 9 24 11

SábadoSábado

NubladoNublado Sol

h
h

h
h

h
h

15
h

30h

Crescente
19/5 - 16h13

Minguante
3/05 - 16h51

Nova
11/05 - 06h01

Cheia
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Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Deputados pregam união da
sociedade pelo pedágio justo

Os deputados estaduais 
paranaenses frisaram, du-
rante a reunião da Frente 
Parlamentar sobre o Pedá-
gio realizada ontem (22) de 
modo remoto para discutir 
a região de Campo Mourão, 
a importância da união da 
sociedade civil para buscar 
uma modelagem de pedágio 
mais justa. De acordo com 
os parlamentares que parti-
ciparam do encontro, a orga-
nização da sociedade pode 
mudar a proposta do gover-
no federal para a renovação 
da modelagem de conces-
são de rodovias. O encon-
tro reuniu a classe política, 
sociedade civil e setor pro-
dutivo de Campo Mourão e 
do Estado. Os deputados 
frisaram ainda que o mo-
delo híbrido de concessão 
onerosa pode ser extrema-
mente prejudicial.

Para o representante do 
município, deputado Douglas 
Fabrício (CDN), a união é im-
portante para que os erros do 
passado não sejam repetidos. 
“Esta é uma Frente ativa que 
representa os 54 deputados. 
Poucas vezes vi essa unida-
de. Já debatemos muito esse 
tema na Assembleia para con-
ter a sangria que é o pedágio. 
A imagem do passado não é 
boa. Temos de corrigir isso 
para o futuro. Precisamos do 

COBRANÇAS ocorreram durante a reunião da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que 
debateu a nova modelagem para o Centro Oeste

apoio de toda a população e 
do setor produtivo para cobrar 
o governo federal. A nossa re-
gião muitas vezes foi esqueci-
da nesse tema”, informou

Também representante de 
municípios da região, o de-
putado Anibelli Neto (MDB) 
reforçou a necessidade de 
engajamento. “A Frente Parla-
mentar está fazendo história. 
É um prazer participar deste 
grupo que já conseguiu mui-
tas vitórias, como o apoio de 
setores do governo do Estado 
e de deputados federais. Se a 
sociedade civil não estivesse 
organizada, não teríamos es-
tas conquistas. Temos de nos 
manifestar. Na pressão as 
coisas acontecem. Não que-

remos este modelo”, afirmou. 
O deputado Evandro Araú-

jo (PSC) lembrou que o mo-
delo precisa ser um indutor 
de desenvolvimento, não de 
atraso. “Temos uma preocu-
pação com o tema. Precisa-
mos ser incisivos no debate 
e mostrar os horrores, pre-
juízo e vidas perdidas com 
o atual modelo para que o 
mal não se repita. Temos de 
deixar o tema sempre vivo. 
Vamos pregar até o fim a 
necessidade da menor ta-
rifa. Uma praça de pedágio 
não pode ser uma barreira 
e sim um instrumento de 
desenvolvimento”, frisou. O 
deputado Subtenente Ever-
ton (PSL) concordou.

DIVULGAÇÃO/ALEP
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Maioria do Supremo 
vota pela suspeição 
de Sergio Moro

Rossoni de volta
O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
e ex-chefe da Casa Civil no governo de Beto Richa Valdir 
Rossoni (PSDB), vai assumir na próxima terça-feira (27) uma 
cadeira na Câmara dos Deputados. Ele ocupará a vaga aberta 
com a morte do deputado federal Schivianato (PP), ocorrida 
na semana retrasada em decorrência de complicações da 
covid-19. Rossoni ficará 20 meses na Câmara dos Deputados 
e será o único tucano na bancada federal paranaense. Um 
dos objetivos do novo deputado é preparar o partido para as 
eleições de outubro do ano que vem.

 Comunicação da covid
A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou, a pedido 
do MPF, que o governo de Jair Bolsonaro adote, em até 
cinco dias, plano nacional de comunicação para o combate 
à covid. A ordem judicial prevê que o Ministério da Saúde 
divulgue publicidade sobre a importância da vacinação e do 
uso de máscaras, a necessidade de distanciamento social e 
a proibição de aglomerações. Na decisão, a juíza Paula Beck 
ordena a divulgação sobre a atual “situação de risco”.

Caminhando junto
O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) retornou ontem 
(quinta-feira, 22) à região 
Noroeste, depois de uma 
semana de trabalho na 
capital do Estado, para uma 
série de compromissos, 
acompanhando o 
governador Ratinho Jr (PSD). 
A agenda teve início ainda 
pela manhã. Após decolar 
do aeroporto do Bacacheri, 
em Curitiba, o parlamentar 
que faz parte da comitiva do 
governador (reunindo poucas 
pessoas por causa das medidas 
de prevenção a covid-19), 
participou de uma visita a uma 
unidade de beneficiamento 
de pescados em Alvorada do 
Sul. À tarde esteve em Doutor 
Camargo, na solenidade de 
abertura de mais uma etapa 
das obras de duplicação da PR-
323, até o Rio Ivaí.

Matriz curricular
A mudança da matriz 
curricular do Ensino Médio 
que reduz a carga horária de 
sociologia, filosofia e artes e 
inclui educação financeira é o 
tema da audiência pública que 
acontece hoje (sexta-feira, 
23) às 9h30. Este debate, 
é proposto pelo deputado 
estadual Tadeu Veneri (PT), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, em parceria com o 
Coletivo Humanidades.  Na 
audiência, os impactos da 
Instrução Normativa Conjunta 11/2020 serão levantados, 
especialmente no que se refere à qualidade de ensino e 
à inviabilização da certificação de conclusão dos alunos, 
pois a nova matriz não foi aprovada pelo Conselho 
Estadual de Educação.

Pedra fundamental
A agenda de compromissos 
com o governador Ratinho 
Jr continua hoje (sexta-
feira, 23), em Umuarama. 
Acompanhado pelo presidente 
da Comissão de Segurança 
Pública da Alep e coordenador 
a Frente Parlamentar 
de Desenvolvimento 
do Noroeste, deputado 
Delegado Fernando Martins, 
participou do lançamento 
da pedra fundamental que 
marca o início das obras de 
duplicação do trecho urbano 
de Umuarama da PR-323. O 
evento será às 10h no trevo 
do Gauchão. As obras, orçadas 
em R$ 66 milhões, já iniciaram 
na semana passada com a 
preparação do local para a 
duplicação. Serão duplicados 
4,3 quilômetros entre o Trevo 
do Gauchão e a saída para 
Mariluz. As obras também 
contemplam uma trincheira.

DÁLIE FELBERG/ASSESSORIA-ALEP

Mudanças na base do governo na Alep

O crime compensa?
Além do bate-boca com Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso 

(que votou contra a suspeição de Sergio Moro no julgamento de 
ontem no STF), também teve uma discussão acalorada com Ricardo 

Lewandowski. “Ministro Lewandowski, me permite: Vossa Excelência 
acha que o problema então foi o enfrentamento da corrupção, e não 

a corrupção?”, questionou Barroso ao comentar o voto do colega, 
favorável à suspeição de Moro. Em resposta, Lewandowski criticou 
as prisões preventivas “alongadas” durante a investigação e usou as 

mensagens roubadas de procuradores para atacar a Lava Jato.  “Mas, 
então, o crime compensa para Vossa Excelência”, rebateu Barroso.

O deputado estadual Emer-
son Bacil (PSL) está prestes a 
ser excluído da base de apoio 
ao governador Ratinho Júnior 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). Membros do 
Governo do Estado já identi-
ficaram posicionamentos e 
discursos contra o governo e 
serão implacáveis.

E quem vem ganhando a 
simpatia para entrar na base é 
o deputado Anibelli Neto (MDB). 
Ações e discursos do parlamen-
tar vem fazendo por merecer a 
entrada da base do governo, 
avaliam membros do governo 
e da Alep. É esperar para ver.

Com o voto da ministra 
Cármen Lúcia, formou-se 
maioria entre os 11 minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) para manter o 
julgamento da Segunda Tur-
ma, realizado em março, que 
apontou a suspeição do ex-
-juiz federal de Curitiba Ser-
gio Moro no caso do triplex 
que envolve o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes dela, votaram con-
tra a perda de objeto da ação 
os ministros Gilmar Mendes, 
Kassio Marques, Alexandre 
de Moraes, Ricardo Lewan-
dowski e Dias Toffoli. A favor 
de invalidar a decisão da Se-

gunda Turma votaram os mi-
nistros Edson Fachin e Luís 
Roberto Barroso.

O ex-presidente Lula já 
teve as condenações na Ope-
ração Lava Jato anuladas pelo 
STF, mas a suspeição invalida 
também as provas colhidas 

DEPOIS de deliberar sobre o foro competente, os ministros decidem se perdeu ou não objeto o habeas corpus do ex-presidente que aponta 
a parcialidade de Moro

DIVULGAÇÃO

no processo do triplex do Gua-
rujá. A defesa do ex-presiden-
te já pediu a extensão da sus-
peição para os processos do 
sítio de Atibaia e do Instituto 
Lula, o que também poderá 
anular as investigações nes-
ses dois casos.

E quem vem ganhando a simpatia para entrar na base é o deputado Anibelli Neto (MDB)
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Governo investe
R$ 700 mil em
vacina da UFPR

O Governo do Estado 
formalizou ontem (quinta-
-feira, 22) o apoio financei-
ro para o desenvolvimento 
da vacina da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
contra a covid-19. O inves-
timento inicial será de R$ 
700 mil por meio da Uni-
dade Gestora do Fundo 
Paraná (UGF), vinculada à 
Superintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior (Seti). 

O imunizante, que ain-
da está em fase de testes, 
apontou a produção de an-
ticorpos comparáveis e até 
superiores aos reportados 
pela vacina AstraZeneca/
Oxford, em estudos na fase 
pré-clínica. Os resultados do 
projeto devem contribuir com 
uma alternativa economica-
mente viável para a produ-
ção de uma vacina segura e 
sem a necessidade de mani-
pulação do vírus.

Os pesquisadores da 
UFPR usaram um polímero 
bacteriano chamado po-
lidroxibutirato (PHB), que 
utiliza a proteína spike da 
covid-19, responsável por 
ligar o coronavírus à células 
humanas e de outros ma-
míferos. As partículas do 
PHB são recobertas com a 
proteína do Sars-CoV-2, in-
duzindo o organismo a uma 
for te resposta imune. Esse 
fato já foi demonstrado em 
camundongos.

Assistência judiciária da
Unipar em novo endereço

O Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita (Sajug) do 
curso de Direito da Universi-
dade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama, está 
de casa nova, agora bem pró-
ximo ao Campus 3. As instala-
ções ficam na Rua 09 de Julho, 
2.998, no Parque Presidente.

Importante lembrar que o 
serviço atende a comunidade 
carente de Umuarama gratui-
tamente, em suas necessida-
des jurídicas, nas áreas do Di-

reito cível, de família e penal, 
além de causas extras da po-
pulação privada de liberdade 
da Penitenciária de Cruzeiro 
do Oeste (Peco).

Mesmo com a pandemia, 
os atendimentos continuam 
sendo realizados presencial-
mente, apenas com as audi-
ências de forma remota. “Já 
temos um número conside-
rável de atendimentos neste 
ano de 2021, com 174 tria-
gens de casos novos e 100 

audiências dos processos em 
curso”, expôs o coordenador 
do Sajug, professor Luiz Irajá, 
acrescentando que a mudança 
de endereço possibilitou uma 
melhor organização de todos 
os envolvidos no projeto.

 O horário de atendimento é 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 11h e das 14h às 16h.

Para mais detalhes e in-
formações sobre o serviço, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-2811.

“Além das duas vacinas 
novas anunciadas no início 
de março, o Brasil tem cer-
ca de outras 10 em fase 
de pesquisa e a da UFPR é 
uma das que está em está-
gio mais avançado”, afirma 
o reitor da universidade, Ri-
cardo Marcelo Fonseca.

Micropartículas de PHB 
com antígenos super ficiais 
já foram utilizadas com su-
cesso para imunizar camun-

dongos contra hepatite C 
e tuberculose. A vacina 
desenvolvida na universi-
dade deve ser protocola-
da na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) para a fase clínica 
em seis meses, solicitan-
do a autorização para os 
testes em voluntários. O 
custo da dose, incluin-
do materiais e insumos, 
é calculado a um custo 
aproximado de R$ 10.

Fases de testes
O professor da UFPR Emanuel Maltempi, doutor em Bio-

química e coordenador da pesquisa, explica que o polímero, 
quando combinado com a proteína S (utilizada pelo vírus para 

infectar a célula humana), induz a produção de anticorpos 
pelas células de defesa. A preparação vacinal será testada na 
forma nasal. Para o superintendente de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, Aldo Bona, o apoio do Governo do Estado 
será fundamental no desenvolvimento da primeira vacina 

paranaense contra a Covid-19.

OS resultados do projeto devem contribuir com uma alternativa economicamente viável 
para a produção de uma vacina segura e sem a necessidade de manipulação do vírus

RODRIGO FELIZ LEAL/AEN

Canziani no MEC
O Centrão, grupo de apoio do 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do governo federal, 
tenta emplacar o ex-deputado 
Alex Canziani (sem partido-
PR) na Secretaria Executiva do 
MEC (Ministério da Educação). 
Além de ter um diálogo aberto 
com membros da bancada da 
educação no Congresso, o político 
possui, segundo ex-colegas, 
um “perfil conciliador”, o que o 
ajudaria na pasta. 

Canziani no MEC II
A ideia de sugerir o paranaense 
à secretaria mais importante 
decorre do entendimento de 
que dificilmente o presidente Jair 
Bolsonaro trocará o comando do 
MEC mais uma vez em sua gestão. 
Em julho do ano passado, o nome 
de Alex Canziani chegou a ser 
indicado por parlamentares do 
Centrão para assumir como o 
quarto ministro da Educação 
sob a gestão de Bolsonaro, o 
que não ocorreu.

Cannabis medicinal 
A partir desta sexta (23), os 
integrantes da comissão especial 
que analisa a autorização do 
comércio de derivados da 
cannabis para fins medicinais 
no Brasil poderão apresentar 

Central Logística
Localizado em um ponto privilegiado no mapa, que permite acessos aos 
principais centros consumidores e produtores do Brasil e do Mercosul, 

o Paraná se prepara para se tornar a grande central logística da América 
do Sul. São investimentos bilionários em diferentes modais logísticos: 

das estradas aos trilhos, dos portos aos aeroportos. O secretário 
estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressalta que os 

projetos estão preparando o Estado para os próximos 30 anos.

Central Logística II
Sandro Alex explica como esses corredores logísticos visam garantir 
a mobilidade e o atendimento à produção paranaense nas próximas 

décadas. “Se hoje investimos R$ 5 bilhões em infraestrutura, a projeção 
para a próxima década é de R$ 50 bilhões, um volume que vai marcar a 

história do Estado e acompanhar o crescimento do agronegócio e a atração 
de indústrias para o Paraná. A projeção é de que o Estado se torne um 

grande canteiro de obras na próxima década”, salienta Sandro Alex. 

emendas ao substitutivo dentro 
do prazo de cinco sessões do 
Plenário. O relator do projeto 
de lei, deputado federal Luciano 
Ducci (PSB-PR), apresentou o 
substitutivo na terça-feira (20).

Cannabis medicinal II
O substitutivo de Ducci amplia a 
ideia original do projeto e prevê 
que a União poderá autorizar 
o plantio, a cultura e a colheita 
de qualquer variedade de 
cannabis - planta também usada 
para produzir a maconha - não 
apenas para fins medicinais, mas 
igualmente para uso em pesquisas 
científicas e na indústria. Assim 
como o projeto, o substitutivo 
altera a Lei Antidrogas.

Orientações
O Ministério da Saúde orientou 
que a imunização contra a 
covid-19 em pessoas com 
comorbidades comece em 
maio, dos mais velhos para 
os mais jovens. As doenças 
pré-existentes incluídas 
são: diabetes, hipertensão, 
problemas pulmonares, doenças 
cardiovasculares, doença renal 
crônica, imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade, síndrome 
de down e cirrose hepática. Cerca 
de 17,8 milhões de pessoas fazem 
parte dessa categoria.

RODRIGO FELIX/SEIL
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colunaIncêndio ambiental
avança e quase chega
à pista do aeroporto

Bombeiros e voluntários 
tiveram muito trabalho entre 
a manhã de tarde de ontem 
(quinta-feira, 22), para com-
bater um incêndio ambiental 
que, por muito pouco, não 
danificou a pista de pou-
so do Aeroporto Municipal 
Orlando de Carvalho. Uma 
das cabeceiras chegou a ser 
atingida pelas chamas da 
vegetação rasteira, mas as 
equipes que combatiam o 
fogo chegaram a tempo de 
estancar a passagem.

Segundo William Alexan-
dre Mariano, cabo do 6º Sub-
Grupamento de Bombeiros 
Independentes de Umuara-
ma, foram utilizados dois ca-
minhões tanque, sendo um 
pipa da prefeitura que utilizou 
entre 8 e 9 mil litros de água 
e um caminhão do corpo de 
Bombeiros, que utilizou cerca 
de 2 mil e 500 litros de água, 
de sua capacidade, que é de 
4 mil e 500 litros.

A queimada, que pode 
ter sido acidental, avançou 
no entorno do aeroporto, 
começando pelas proximi-
dades da rodovia PR-323. 
As chamas subiram o mor-
ro e chegaram às proximi-
dades da cabeceira 22 da 
pista do aeroporto.

“Não podemos afirmar 
que se tratou de uma quei-
mada criminosa, pois pode 
ter sido uma pequena quei-
mada que saiu do controle 
da pessoa e se alastrou”, 
explica o bombeiro, ressal-
tando que foram atingidos 

A área atingida foi de quase 40 mil metros quadrados nas imediações do aeroporto 
de Umuarama

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

apenas matagais em vege-
tação rasteira.

A preocupação maior 
dos envolvidos no trabalho 
de combate ao fogo, era a 
fumaça, que estava cada 
vez mais alta e poderia pre-
judicar eventuais pousos, 
ou a passagem de aerona-
ves pela região.

Cabo Mariano informou 
ainda que o combate come-
çou por volta das 10h30 e se-
guiu até às 13h30 de ontem e 
foi realizado por três bombei-
ros que contaram com o apoio 
de alguns voluntários.  

Segundo os levantamen-
tos feitos no local, a área atin-

gida foi de 39.008,43 metros 
quadrados de vegetação ras-
teira e como não há preserva-
ção ambiental no entorno do 
aeroporto, foi feito um aceiro 
ao final do combate.

“No entorno do aeroporto 
não existe área de proteção 
ambiental pois árvores altas 
podem causar riscos às ae-
ronaves que, em qualquer 
incidente, podem sair da 
pista e colidir fora dela”, co-
mentou o bombeiro. Mariano 
ainda lembra que no mo-
mento em que era realizado 
o combate às chamas, não 
estava previsto nenhum voo 
e nenhuma aterrissagem.

Bombeiros de Umuara-
ma atenderam na tarde 
da quarta-feira (21) a 
um incêndio que atingiu 
uma motocicleta. O 
incidente foi na rua 
Alfredo Bernardo, no 
conjunto Habitacional 
1º de Maio. Equi-
pes da Polícia Militar 
também foram ao local 
e informações coletadas 
com testemunhas deram 
conta de que se trata 
de um incêndio crimino-
so, ocasionado por uma 
dívida de R$ 100.

DIVULGAÇÃO

30 incêndios em abril
Desde o início deste mês, até ontem, as equipes de combate 

a incêndios do Corpo de Bombeiros de Umuarama atenderam, 
somente dentro dos limites do município, 30 casos de incêndios 
ambientais. A maioria deles em bairros novos, onde há terrenos 
vazios e com vegetação rasteira. Alguns casos são tratados como 

suspeitas de crime ambiental.

Assembleianos 
Bolsonaro conversou 
pessoalmente com os 
pastores e deputados federais 
Marco Feliciano, Cezinha de 
Madureira e Silas Câmara 
(todos da Assembleia de 
Deus) e com o deputado Fábio 
Souza (Fonte da Vida).

Martelo abençoado
Já o deputado Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ) crava 
à Coluna: “Será o André 
Mendonça, isso aí já está bem 
cristalizado, e praticamente 
batido o martelo”. 

Fatura paga
Também passou pelo gabinete o 
fundador da Assembleia Vitória 
em Cristo, Pr. Silas Malafaia. Ele 
foi o principal crítico de Bolsonaro 
quando o presidente escolheu 
o desembargador Nunes 
Marques para o STF, e cobrou o 
“terrivelmente evangélico”.

Nova tentativa
Ex-ministro da Educação 
do presidente Temer e ex-
candidato à Prefeitura do 
Recife na última eleição, 
Mendonça Filho já está 
preparando a indumentária 
para disputar de volta uma 
poltrona na Câmara dos 
Deputados em 2022. No 
plano, a deputada estadual 
Priscila Krause disputará o 
Governo de Pernambuco. 
Ambos pelo DEM.

Eterno ex
Mendonça Filho já está sem 
mandato há 14 anos, tendo 
disputado e perdido em 
2006 para governador de 
Pernambuco; para prefeito 
do Recife em 2008 e 2012; 
para senador em 2018; e 
novamente para a mesma 
prefeitura em 2020. Não 
está nos seus planos ficar 

EXCLUSIVO
O “terrível” Mendonça

O advogado-geral da União, André Mendonça, será o indicado 
do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal 

na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, em julho. O ex-
ministro da Justiça se reuniu com o presidente no Palácio 

na sexta-feira passada. Foi comunicado de que será o 
“terrivelmente evangélico”, expressão que Bolsonaro já usou 

para citar o perfil que procurava para seu indicado na Corte. Nos 
últimos dias, Bolsonaro começou a consultar - pessoalmente, 

no gabinete, ou por telefonemas - os líderes das grandes igrejas 
neopentecostais e conseguiu o aval para o nome. Mendonça 

tinha nova reunião agendada ontem com o presidente. 

novamente na planície e quer 
voltar para Brasília.

Ganhou um
Bolsonaro ganhou um aliado 
no Senado. Recebeu no 
gabinete o senador Alexandre 
Giordano (PSL-SP), suplente 
do falecido Major Olímpio - 
que se tornara oposição. 

Desafio de novata
A ministra da Secretaria de 
Governo do Palácio, Flávia 
Arruda, tem sido bem ouvida 
pelos parlamentares. O que não 
quer dizer bem aceita, por ora. 

Bye, bye, Trump
Quem o viu conversar há 
dias com o presidente da 
Rússia, Vladmir Putin, diz 
que Bolsonaro tem um novo 
amigo de infância. Ele admira 
a postura “militar” do russo. 

Bispo desprevenido 
Por falar no deputado Cezinha 
de Madureira (PSD-SP), foi ele 
quem capitaneou a live, há 
dias, como citamos, na qual 
um bispo (de Brasília) passou 
nu na frente da webcam.
 
Check-in na floresta
O classudo Hotel Tropical, na 
floresta da periferia de Manaus, 
será reaberto após um hiato de 
quase dez anos com a falência. 
Sob novo proprietário, que pagou 
R$ 91 milhões pelas instalações 
e pela marca, será reaberto no 
segundo semestre de 2022.

Siga a Coluna
Estamos nas rádios Super 
Tupi FM, com Luiz Ribeiro, de 
segunda a sexta (19h); na JK FM 
aos domingos (8h) com Jorge 
Eduardo; e na Muriaé FM às 
sextas (11h30), com Jorge 
Luiz. Podem acompanhar 
pelos sites das rádios ou pelo 
APP Rádios NET.
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

Unipar lança projeto inédito para atendimento full time do corpo 
docente
Intitulada como Mentoria Assíncrona, a iniciativa é do Programa Institucional de Valorização 
do Magistério Superior (Pró-Magíster)

Com o objetivo de esclarecer 
possíveis dúvidas e assessorar os 
professores pedagogicamente, o 
Pró-Magíster lançou nesta 
semana, o Projeto de Mentoria 
Assíncrona, uma proposta 
inédita, inclusive no Brasil. 

Conforme explicou o 
coordenador, professor Luiz 
Roberto Prandi, a ação será 
conduzida pelo Assessor 
Pedagógico da Unipar, professor 

Paulo Henrique Tomazinho. 

Devido à pandemia e com as 
restrições para os encontros 
presenciais de capacitação 
docente, essa alternativa de 
ferramenta tecnológica possibili-
tará que o professor, a qualquer 
hora, possa enviar texto, áudio 
ou vídeo com a sua necessidade, 
solicitando o suporte. “O 
conceito principal desse projeto 
se dá na troca da presença em 
alguns momentos, pela total 

disponibilidade de acesso ao 
consultor”, definiu Tomazinho.

Os atendimentos estarão 
disponíveis 24 horas por dia e de 

forma on-line, através de um 
link que já foi repassado a todo 
o corpo docente.

O Assessor Pedagógico da Unipar, professor 
Paulo Tomazinho.

O coordenador do Pró-Magíster, professor 
Luiz Roberto Prandi

Rua Dr. Camargo, 5139
Umuarama - PR.

gm_graficamodelo@hotmail.com
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PM descobre desmanche em Maria Helena
Quatro veículos preparados 

para o transporte de mercado-
rias ilícitas foram apreendidos 
pela Polícia Militar, na noite da 
última quarta-feira (21), em Maria 
Helena (25 quilômetros de Umua-
rama). As equipes integrantes do 
25º Batalhão foram acionados 
para prestar apoio a uma equipe 
da Polícia Ambiental que estava 
realizando um acompanhamento 
tático a um comboio de veículos 
que seguia pelo centro daquele 
município. Dois endereços esta-
riam sendo usados para a prática 
de preparação de veículos para 
transportarem contrabando, além 
da suspeita de que serviam tam-
bém como desmanche de carros. 
Os dois locais foram encontrados 
pelos policiais. 

Em um deles, situado à rua 
Formosa, no centro da cidade, as 
equipes encontraram um veículo 
GM Cruze com alerta de roubo, 

além de vários estofados automo-
tivos e placas frias de veículos.

Já no outro endereço, em 
uma chácara, foram encontrados 
4 SUVs todos preparados para 
o transporte de mercadorias do 

Paraguai. Ninguém foi preso.
Os veículos foram apreendidos 

e levados para o pátio da Polícia 
Ambiental de Umuarama e poste-
riormente entregues aos agentes 
da Polícia Federal em Guaíra.

QUATRO veículos preparados para serem usados no contrabando, estavam em uma chácara

ALEX MIRANDA

Um homem foi preso na quarta (21), em Pérola, após ser flagrado com 
uma arma de fogo no rio Xambrê. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia. 
O caso foi atendido por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb) de Umuarama, numa ação realizada por volta das 17h30, 
quando eram realizados patrulhamentos de rotina pelo rio Xambrê. A fina-
lidade é coibir crimes ambientais. Um homem foi abordado quando estava 
pescando. Durante a revista os policiais encontraram um revólver carregado 
com sete munições, o qual não tinha documentação pertinente.

DIVULGAÇÃO
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Expediente especial
A exemplo de Tiradentes (21), 
nosso comércio atenderá no Dia 
do Trabalhador (1º  de maio). 
E será um Sabadão especial, 
com atendimento das 9h às 
17h e totalmente no clima da 
campanha. Tempo para escolher 
o presente da pessoa mais 
especial com critério e segurança. 
Muitas ofertas e excelentes opções 
aguardam consumidores de 
Umuarama e região. As lojas que 
participam da campanha estão 
identificadas com um cartaz.

Sem reajuste
Pelo segundo ano consecutivo, 
a Aciu não reajustará a 
mensalidade. No entendimento 
da Diretoria Executiva, é uma 
medida plausível diante do 
prolongado período de pandemia 
e seus inevitáveis efeitos para um 
número expressivo de empresas. 
A resolução foi adotada durante 
a Assembleia Geral Ordinária 
2020, com anúncio de finanças 
equilibradas e manutenção de 
um fluxo estável de associados 
(cerca de 1,1 mil).

Enquete
Cumprindo sua premissa 
institucional, a Aciu busca 
contribuir para a aquisição 
de imunizantes e para tanto 
protocolou uma carta de intenções 
junto a entes de importação 
credenciados. Buscando 
preliminarmente delimitar a 
demanda no universo de 1,1 mil 
associados, a entidade preparou 
um questionário. Responder 
é rápido e uma colaboração 
inestimável. Acesse https://forms.
gle/pH4kivXgU8Posk4v7.

Qualificação gratuita
Estão abertas inscrições para 
cursos de qualificação profissional 
gratuitos. Serão oito turmas com 
30 vagas, totalizando 240 , a 
deixa para quem quer melhorar o 
currículo e aumentar as chances de 
sucesso no mercado de trabalho. O 
conteúdo será online e o foco é o 
aluno com renda familiar per capita 
de até dois salários-mínimos. 
Para mais informações, entrar 
em contato com o Senac pelo 
fone (44) 3621-5700.

Diversidade
A parceria entre o Senac e a 
prefeitura, por meio da Secretaria 

Dia das Mães
Já presente na programação das emissoras de rádio e nos próximos 

dias nos demais veículos de comunicação (jornais impressos, 
portais e TV) a campanha alusiva ao Dia das Mães. Desenvolvida 

pela agência Salla, com o slogan ‘Mãe - o melhor presente da vida’, 
está caprichada e à altura de uma das datas mais emblemáticas 

para o comércio varejista.

de Indústria e Comércio, através 
da Agência do Trabalhador, 
disponibiliza as seguintes 
opções: Técnicas de serviços 
de supermercado, aplicativos 
básicos em informática: MS 
Office, E-Commerce (Vendendo 
no Comércio Eletrônico),  Excel: 
operações essenciais, Qualidade do 
Atendimento ao Cliente e Gestão 
de pequenos negócios e serviços.

Agenda
O governador Ratinho Junior 
lançará nesta sexta (23), às 10h, a 
pedra fundamental das obras de 
modernização do Trevo Gauchão 
e da duplicação da PR-323 no 
perímetro urbano de Umuarama. 
A rodovia  também receberá 
terceiras faixas (23 segmentos 
entre Doutor Camargo e Iporã).

Foco no resultado
Paula Polizeli, do Sebrae, 
ministrará a palestra ‘Foco no 
resultado e não no problema’, no 
dia 4 de maio, complementando 
a consultoria individual e gratuita 
sobre gestão de excelência, que 
pode ser agendada pelo telefone 
(44) 3621-6700.  O conteúdo 
integra o projeto Paraná 
competitivo, parceria entre 
Aciu, Sebrae, Sicoob. Sicredi e 
Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais da 
Entre Rios (Cacier).

Mudanças na LDO
Na avaliação do Sebrae, as 
micro e pequenas empresas se 
beneficiarão com a PLN 2/21, 
aprovada nesta semana. A 
proposta faz mudanças na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e permite a abertura de 
crédito extraordinário destinado 
a programas emergenciais. 
O retorno do Programa 
Emergencial do Emprego e Renda 
(BEm) e do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) tem sido negociado 
pelo Sebrae com o governo 
federal desde o recrudescimento 
da pandemia do coronavírus.

“Estar focado em resultados 
antigos e em cicatrizes, vingar-se 
e ficar por cima, sempre fazem 
de você menos do que você é” - 
Malcolm Forbes

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Governador lança hoje 
a pedra fundamental de  
duplicação da PR-323

O governador Ratinho Junior 
lança na manhã desta sexta-
-feira (23) a pedra fundamen-
tal das obras de moderniza-
ção do Trevo Gauchão e da 
duplicação da rodovia PR-323 
no perímetro urbano de Umua-
rama. O investimento é de R$ 
66,1 milhões. A intervenção 
resolverá um dos principais 
gargalos rodoviários da região 
Noroeste e está dentro do 
pacote de investimentos do 
Governo do Estado nessa 
rodovia. A PR-323 também 
recebe uma duplicação (entre 
Doutor Camargo e o rio Ivaí) e 
terceiras faixas (23 segmentos 
entre Doutor Camargo e Iporã).

O evento está marcado 
para ter início às 10h em 
frente à Paraguaçu, às mar-
gens da rodovia PR-323, 
em Umuarama.

Equipes do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR) estão 
realizado, desde a semana 
passada, a limpeza e prepa-
ração do terreno para que a 
empresa que venceu a licita-
ção possa dar início às obras 
de duplicação da rodovia, no 
trecho compreendido entre 
o trevo do Posto Gauchão e 
o entroncamento à rodovia 
PR-468, sentido à Mariluz.

Em primeiro momento 

Gargalo

A PR-323 é a principal ligação entre as regiões Norte e Noroeste 
e passa por várias cidades do Estado. A rodovia suporta toda 

movimentação proveniente do polo têxtil e o escoamento da safra 
de importantes regiões produtoras paranaenses, além de propor-
cionar ligação com o Mato Grosso do Sul e países do Mercosul. O 
segmento da rodovia que está iniciando as obras vai do km 174,2 
ao 180,5. Além da duplicação, o projeto prevê a implantação de 

vias marginais e de um viaduto que dará acesso a Doutor Camargo. 
Também faz parte do projeto um ponto de retorno entre o km 178 

e o 180, para quem vem de Doutor Camargo e precisa voltar ao 
município. A velocidade diretriz da rodovia será de 80 km/h.

GOVERNADOR passou ontem por Alvorada do Sul, depois foi à Doutor Camargo visitar as obras de duplicação da PR-323 e hoje estará 
em Umuarama

FOTOS: GERALDO BUBNIAK/AEN

foram realizados os serviços 
de topografia, limpeza da 
vegetação e instalação do 
canteiro de obras.

Serão duplicados 4,4 qui-
lômetros da PR-323 e ainda 
serão construídas vias margi-
nais nos dois sentidos, além 
das interseções em desnível: 
uma no trevo do “Gauchão e 

outra no acesso à Mariluz.
O investimento é de R$ 

66.127.806,99, e a previ-
são de conclusão é para 
o primeiro semestre de 
2022. Além das obras no 
trecho de Umuarama, está 
em fase final a duplicação 
do trecho entre Paiçandu e 
Doutor Camargo. 

TRECHO da rodovia já duplicado que está sendo liberado na região de Doutor Camargo
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INSCREVA-SE JÁ! 0800 601 4031
Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

VOCÊ PRONTO PARA AS 
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021

Prevenção em tuberculose chega
aos servidores do pátio da PMU

A equipe do Ambulatório 
de Infectologia da Secretaria 
Municipal de Saúde realizou 
na manhã de ontem (22), 
avaliação para riscos de 
tuberculose junto a 28 servi-
dores municipais que atuam 
no pátio rodoviário da Prefei-
tura. Em três etapas de traba-
lho previstas, serão avaliados 
80 profissionais.

A avaliação foi realizada 
pelo médico responsável 
pelo Programa Municipal de 
Tuberculose, Dr. Celso José 
Gomes. Além do exame 
sobre as condições gerais 
dos servidores, foram solici-
tados exames laboratoriais 
e de imagem. “A informação 

é um aliado importante, por 
isso todos foram orientados 
sobre a doença e os prin-
cipais sintomas – que são 
tosse sem melhora por mais 
de duas semanas, perda de 
peso, dores no peito, suor 
noturno, febre no final do 
dia, falta de ar e cansaço”, 
explicou a coordenadora do 
Ambulatório de Infectologia, 
Maria de Lourdes Gianini.

A tuberculose é uma 
doença bacteriana infec-
ciosa e altamente trans-
missível que afeta princi-
palmente os pulmões, mas 
que também pode acome-
ter outros órgãos e/ou 
sistemas. É causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis 
ou bacilo de Koch e pode 
ter consequências graves. 
As bactérias que causam a 
transmissão se espalham 
quando uma pessoa infec-
tada tosse ou espirra. A 
maioria dos infectados não 
apresenta sintomas.

Com o iníc io do tra-
tamento, a transmissão 
tende a diminuir gradativa-
mente e, em geral, após 15 
dias ela se encontra muito 
reduzida. No entanto, o 
ideal é que as medidas de 
controle sejam implantadas 
até que haja a negativação 
da baciloscopia, tais como 
cobrir a boca com o braço 

ou lenço ao tossir e manter 
o ambiente bem ventilado, 
com bastante luz natural.

O  A m b u l a t ó r i o  d e 

Educação convoca os inscritos no 
Fila Única para validação de dados

A Secretaria de Educação 
de Umuarama convoca hoje 
(sexta-feira, 23), para valida-
ção dos dados, por meio do 
edital 036/2021 a ser publi-
cado, os pais ou responsáveis 
das crianças relacionadas para 
que se dirijam à unidade edu-
cacional onde a vaga foi con-
templada, nos prazos e horá-
rios determinados, levando 
os documentos utilizados no 
momento da inscrição.

Conforme o decreto 
265/2019, que regulamenta 
o Programa Fila Única, com a 

convocação para a validação 
dos documentos o responsá-
vel deve apresentar certidão 
de nascimento da criança 
pleiteante a vaga, compro-
vante de residência (fatura de 
energia elétrica atualizada) em 
nome do pai ou responsável 
pela criança – se estiver em 
nome de terceiro, trazer outro 
comprovante de endereço em 
nome do pai ou responsável – 
e a folha resumo do Sistema 
CadÚnico para comprovar 
par ticipação em programa 
social, se for o caso.

PSS para agente de endemias terá
prova escrita no próximo domingo

Os candidatos inscritos no 
processo seletivo simplificado 
(PSS) para o cargo de Agente 
de Controle e Combate a Ende-
mias (ACE) realizarão a prova 
escrita no domingo, 25, pela 
manhã, no campus 3 da Uni-
versidade Paranaense (Unipar) 
(Av. Tiradentes, 3240, Jardim 
Paraíso). Eles deverão estar 
no local das provas às 8h 
portando caneta esferográfica 
azul ou preta e documento ofi-
cial de identificação com foto-
grafia, para ingresso na sala.

O município abriu 21 
vagas sendo 20 de ampla 
concorrência e uma para 
pessoa com deficiência, 
com salário de R$ 1.550,00 
por 40h de trabalho sema-
nais. De acordo com edital 

publicado pela Comissão 
Especial de Seleção de Pes-
soal, para entrada não será 
aceito qualquer tipo de docu-
mento digital. Os por tões 
permanecerão abertos até as 
8h45 e depois não será per-
mitido, em hipótese alguma, 
o acesso de candidatos à 
sala de provas.

O presidente da comissão 
especial, Alexandre Faker 
Ribeiro, informa que em razão 
da pandemia da Covid-19 o 
local estará preparado con-
forme as normas sanitárias e 
medidas de higiene e precau-
ção vigentes. Os candidatos 
e todos os envolvidos no cer-
tame deverão utilizar máscara 
nas imediações e local das 
provas. Haverá pontos com 

álcool gel para higienização 
das mãos na entrada e candi-
dato sem máscara não poderá 
realizar a prova escrita.

Os organizadores tam-
bém vão aferir a temperatura 
dos candidatos e, caso seja 
igual ou superior a 37,8°C, 
ele fará a prova em sala 
separada e será orientado a 
procurar assistência médica 
em seguida. Caso se recuse 
a aferir a temperatura ou a 
utilizar os EPIs, o candidato 
será impedido de realizar a 
prova e excluído do certame. 
Fica proibido compar tilhar 
objetos como canetas, lápis, 
borracha, livros e cadernos. 
Cada candidato poderá trazer 
uma garrafa transparente e 
sem rótulo com água.

É necessário ainda a car-
teira de trabalho para compro-
var vínculo empregatício e hole-
rites relativos aos três últimos 
meses, caso o pai ou responsá-
vel legal seja trabalhador formal, 
com registro na carteira de tra-
balho ou de vínculo estatutário 
(servidor público); ou decla-
rações de serviços presta-
dos nos últimos três meses, 
declaração de imposto de 
renda ou declaração7 do pró-
prio pai ou responsável con-
forme modelo da Secretaria 
Municipal de Educação.

Infectologia fica na Rua 
Perobal (fundos) nº 4488, 
fone (44) 3906-1033 ou 
98457-1044.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

A avaliação foi realizada pelo médico responsável pelo Programa Municipal de Tuberculose, 
Dr. Celso José Gomes
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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

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 SALA COMERCIAL

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

TERRENOS EM SERRA DOS DOURADOS
RESIDENCIAIS -  234m² CADA. Localizados na quadra 

62. Ótima topogra� a.  Dimensões: 6,00x39,00
Excelentes condições de pagamento!

SALA COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL PIEMONT II
Sala Comercial nº 6 com área de 57,12 m²,  e 
mezanino com aproximadamente 40,00m². 
Situada defronte a Prefeitura.
OBS: Sala alugada por R$ 900,00. Excelente 
investimento.

VALOR: R$ 260.000,00

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

      EXTRAVIO DE ALVARÁ 
JORGE TERUI, inscrita sob 
nº CNPJ 76.353.937/0001-
02, estabelecido na Avenida 
Tiradentes, 3519, Jardim 
Panorama, CEP 87.505-090, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu alvará, Inscrição Munici-
pal nº 197/1962. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE BIODIESEL DO 
ESTADO DO PARANA.

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 29/04/2021 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, 23 de Abril de 2021.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Protesto reúne umuaramenses
que pedem por mais liberdade

Na ta r de  de  on tem 
(22), cerca de 30 pessoas 
se reuniram em frente à 

Prefeitura de Umuarama 
para pedir mais liberdade. 
O ato foi organizado por 

um grupo independente de 
par tidos políticos. O pro-
testo começou por volta 
das 17h, quando os mani-
festantes cantaram o hino 
nacional e depois rezaram 
o Pai Nosso. A pauta de 
reivindicação dos par ti-
cipantes era de, além da 
liberdade, reforçar o patrio-
tismo. “O encontro é um 
caminho que começou na 
carreata do dia 14. Essa 
carreata vem expressar o 
que um grupo de pessoas 

da cidade, patriotas, pes-
soas que querem para a 
sua vida, para seus filhos, 
para seus dependentes, um 
futuro de liberdade, de pos-
sibilidade de trabalho, de 
prosperidade, tudo aquilo 
que nós estamos vivendo ao 
contrário de um tempo para 
cá”, explicou o médico Igor 
Nery, um dos participantes.

“Estamos aqui porque 
somos patriotas. Todo bra-
sileiro que ama sua nação 
e seus costumes. Quer 

viver em liberdade e pros-
peridade”, salientou. (Cola-
boração – Obemdito)
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Palavras cruzadas

Tudo indica que irá se esforçar para ganhar 
mais dinheiro e conquistar recursos materiais, 
mas talvez não leve esse espírito guerreiro ao 
longo do dia. Corre o risco de investir grana 
numa ideia e acabar levando prejuízo nesse 
empreendimento. 

Sua imaginação deve bombar com ideias 
para conseguir mais grana – pega o celular 
ou computador e registre os planos. Se depen-
der dos astros, pode se sentir confortável para 
mostrar toda a sua paixão pelo mozão.

Cautela para não se decepcionar ou magoar 
os coleguinhas.  Se estiver na pista, pode se 
envolver com um crush, mas o lance pode ir 
ladeira abaixo por conta das tretas. Há risco 
de pintar perrengues se forçar demais suas 
vontades pra cima do mozão.

Marte embarca na sua Casa dos Relaciona-
mentos e revela que você pode enfrentar per-
rengues em sua relação amorosa e nas suas 
parcerias de negócios. Seu jeito mais tempe-
ramental e emotivo pode causar tretas.

Tudo indica que seu signo estará mais senti-
mental e afetuoso. Saúde firme e forte, embora 
possa pintar alguma doença aguda e rápida ou 
dolorosa. Marte entra na sua Casa do Traba-
lho e você deve se esforçar no emprego, mas 
esperará o mesmo dos coleguinhas.

Marte começa o passeio pelo seu paraíso 
astral e você talvez sinta uma vontade louca 
de expressar suas emoções e se divertir. Na 
intimidade, pode mostrar desejos fortes e 
ousados, agir com impulsividade e dominar 
a relação. Cuidado com as tretas. 

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 23 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Libra. São 
intuitivos, lúcidos e espertos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 25, 
formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. São estes dois astros de grande instabilidade 
emocional. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere intuição, mediunidade, pro-
blemas psíquicos e espirituais.

Horóscopo nascido em 23 de abril

Se precisar de ajuda, pode mandar um whats 
ou ligar que um amigo deve te responder na 
hora. Com o amor, o clima será de harmonia 
e muito sentimento.  Você tende a defender 
suas ideias com garra.

O clima deve ser repleto de carinho, doçura e 
amorzinho em seus contatos.  Contando com 
mais ambição e confiança no seu taco, pode 
se arriscar e empreender em busca de inde-
pendência. Com o mozão, as emoções estão à 
flor da pele e podem rolar perrengues em casa. 

Pode querer curtir bons momentos com o seu 
mozão. Se não rolar um encontro, talvez receba 
ligação ou mensagens de alguém querendo 
desabafar com você. Se for viajar, desacelere e 
redobre a atenção, pois há risco de acidentes.

Marte migra para a sua Casa da Família e você 
vai esbanjar pique no lar. Mas como seu lado 
emotivo e mandão fica forte, talvez se irrite 
com algumas situações. Aí o espírito do pins-
cher raivoso pode tomar conta do seu corpinho 
e deve rolar treta para todo lado.

A Lua forma um aspecto maravilhoso 
com Vênus, que tá arrasane no setor mais 
caliente do seu Horóscopo.  Pra conquis-
tar o que deseja, tudo indica que irá partir 
pra ação. Tende a exercer sua profissão com 
muita garra e dedicação, mas há sinal de 
instabilidades e intrigas.

Você tende a se interessar pela carreira e pen-
sar em formas de se destacar. Talvez precise 
lidar com as finanças de outras pessoas, o 
que pode te fazer entrar em tretas. Seja com o 
mozão ou um peguete, o sentimento de pos-
sessividade deve dominar a intimidade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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D C B
D E S M A N C H A R

Z O A R H I N O
B E R R O S P A S

N Ç A P E L A
C O R O A A R D

V E O L I M P O
P E L E E E I S

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

A A C A O L A
B AR R A X E P A S
R A T F O I T

F I D E L I D A D E
L O S AN G O D L

Desfazer
um

namoro
(pop.)

Mês entre
fevereiro

e abril
Dígrafo de
"riacho"

Dificul-
dade em
enxergar
de perto

Caçoar
(gíria) 

Cântico
de louvor

Baixo;
despre-

zível (pl.)

Recorre 
judicial-
mente 

(?)
Pinheiro,
cantora 
da MPB 

Nela se
lava a
louça

(?) aqui: 
cá está

Formado
em Odon-

tologia

Massa
recheada 

e frita

Sexta
nota na 
escala

musical

Aparelho
da aca-

demia de
ginástica

Conso-
ante de

"ata"

Figura do
naipe de

ouros

550, em 
algarismos
romanos

Ferramentas
do coveiro
O "herói"
do filho

Morada
dos

deuses
(Mit.)

Panfletos
de jornais
Abrigo da

raposa

Saudação
popular

O 2o livro
da Bíblia

Rumou;
seguiu

Rede local
(Inform.)

Sobras de
feiras

Figurado
(abrev.)

Ratazana,
em inglês

Lealdade

Arrancar
o que está
grudado

Aqui, em
espanhol
Cultivado
(o solo)

Nome da
letra "V"
Cútis;

epiderme

Trivial;
vulgar
Tom do 

salmão (pl.) 

De preço
elevado

Dia do
Índio

Senhor
(red.)

Gritos;
urros

Face da
moeda

3/acá — rat. 5/banal — êxodo — reles. 6/berros.
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"A (?) e o 
Alvo", su-
cesso do
Moska 

"Casa dos 
(?)", reality
show do
SBT (TV)

Não
prevista

(a reação)

Fator que
diminui a
gravidade
de crime

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Depois 
de Cristo
(abrev.) 

Get (?):
levantar
da cama,
em inglês 

Foco de
estudo da 
auriculo-
terapia

Princesa
Isabel, em
relação a
D. Pedro I

Cantigas de
melodia

simples e
monótona

Queimação
no esôfago,
comum em
gestantes 

(?)
ganoush,
pasta de
berinjela

Diz-se 
da cultura
sem limites
geográficos

Condições
atmosfé-
ricas de 

uma região

Massa
(símb.)

Álbum de
Michael
Jackson
(1987)

Desgaste
moral
(fig.)

"Serviço",
em FGTS 

Bordão de Galvão Bueno em
início de corridas de F1

Contratante periódico
de uma publicação

Arena (?) Nova, está-
dio de futebol (Bahia)
O tempo "capturado"

pela fotografia

Medida drástica de
empresas em perío-

dos de
recessão

Ligado, 
em inglês

(?) Gordon,
aliado de
Batman

(HQ)

A camisa
de Pelé 
Riqueza
pecuária 

Asneira;
despro-
pósito

Moeda a-
dotada pela

Lituânia
em 2015 

Reservada
para deter-
minado fim

Lugar 
mal fre-

quentado 
"Peão", 

no xadrez
(abrev.)

Bolsa, 
em inglês
Última letra
do alfabeto

Tipo de
decote

insinuante

Substância
encontrada
no sal de
cozinha

(símbolo)

Sufixo de
"dezena"

(?) e erro,
forma de 
aprendi-

zado 
eficaz

para os
idosos 

FF
COMISSARIO
ONNESI

ARTISTASD
TENTATIVA
EENAEND
DESTINADA
ESPELUNCA
PEATL
EURONETA

DISPARATEOR
SDEZBAG

GLOBALIZADA
AOHABAD

CLIMAVASA

2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.
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DCB
DESMANCHAR

ZOARHINO
BERROSPAS

NÇAPELA
COROAARD

VEOLIMPO
PELEEEIS

DENTISTA
DESCOLARP

AACAOLA
BARRAXEPAS
RATFOIT

FIDELIDADE
LOSANGODL
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Cântico
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zível (pl.)

Recorre 
judicial-
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(?)
Pinheiro,
cantora 
da MPB 

Nela se
lava a
louça

(?) aqui: 
cá está

Formado
em Odon-
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Massa
recheada 

e frita

Sexta
nota na 
escala

musical

Aparelho
da aca-

demia de
ginástica

Conso-
ante de

"ata"

Figura do
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ouros

550, em 
algarismos
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Ferramentas
do coveiro
O "herói"
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dos
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(Mit.)
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Abrigo da

raposa

Saudação
popular

O 2o livro
da Bíblia

Rumou;
seguiu

Rede local
(Inform.)

Sobras de
feiras

Figurado
(abrev.)

Ratazana,
em inglês
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o que está
grudado

Aqui, em
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(o solo)

Nome da
letra "V"
Cútis;
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Trivial;
vulgar
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salmão (pl.) 

De preço
elevado

Dia do
Índio

Senhor
(red.)

Gritos;
urros

Face da
moeda

3/acá — rat. 5/banal — êxodo — reles. 6/berros.

 O que precisa acontecer pra você 
abrir o berreiro? Para alguns signos do 
Zodíaco, qualquer probleminha basta! 
Já para outros, só chegando ao fundo 
do poço mesmo pra soltar algumas 
lágrimas. Os signos são tão peculiares 
que hoje vamos mostrar o ranking dos 
6 signos mais chorões do Zodíaco.
l Câncer: o signo mais chorão do 

Zodíaco nada mais é que Câncer. Esse 
título não é à toa, já que Câncer é con-
siderado o mais emotivo e sentimen-
tal do horóscopo. Seja assistindo o fil-
mes, séries, novelas ou ouvindo uma 

declaração de amor, esse signo não sente 
vergonha de deixar as lágrimas rolarem.
l  Peixes: já o segundo lugar é do 

signo mais amável e companheiro do 
Zodíaco: Peixes. Há momentos que o 
coração desse signo fica tão repleto de 
emoções que é inevitável segurar as lágri-
mas. Quando ele chora, então, se sente 
mais calmo e até mesmo mais leve.
l Escorpião: Escorpianos choram? 

Por incrível que pareça, sim! Esse signo 
é julgado por ser o mais frio entre os 
nativos de água (Câncer e Peixes), mas 
há um grande coração por trás de toda 

frieza de Escorpião. Ele não é de chorar 
na frente das câmeras, porém, quando 
fica sozinho, esse signo pode soltar todas 
as lágrimas guardadas em seu interior.
l Libra: quem é desse signo pode 

facilmente pegar as dores de outra pes-
soa. Isso quer dizer que Libra tem uma 
tendência a chorar por causa dos conflitos 
e aflições que os amigos ou a família estão 
passando. Conte uma história de vida triste 
e emocionante para Libra que você verá 
algumas lágrimas nos olhos dele.
l  Áries: você já chorou de raiva? 

Então, no caso de Áries, é desse tipo de 

choro que estamos falando. O signo pode 
ficar tão irritado com algo ou alguém que 
pode começar a chorar! Mas, como tudo 
na vida, as lágrimas são passageiras e 
logo ele assume o controle das emoções.
l Leão: ele não vai chorar na frente 

das pessoas, principalmente se forem 
seus inimigos. Porém, esse signo pode 
chorar quando sente que está sendo 
deixado de lado, que não consegue fazer 
algo ou quando as pessoas não fazem 
o que ele quer. Nessas horas, Leão se 
esconde no quarto e liberta as lágrimas.

Fonte: João Bidu

Saiba quais são os 6 signos mais chorões do Zodíaco
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Uma máxima admirável: nunca 
mais falar das coisas depois de 

elas já estarem feitas.
(Barão de Montesquieu)

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  
leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversá-
rio. Nesta sexta (23) vivas para 
Cláudio Michelin Biasuz, Dayse 
Meyer Jardim, Leonardo Fernan-
des de Souza , Marcelo Miura,  
Dalva Mendes Zago e Leontina 

Lopes Bolson.  No sábado (24), 
vivas para  Denise Constante 
Freitas, Maria Dulce Barreiros 
Pozzobom,  Juliana Romero 

Cardoso Bastos  e Rosane Mene-
gotto Weingartner. No domingo  
(25) vivas para Dora Milanez, 
Alessandra Ziliotto,  Waldete 

Zafanelli, Hamilton Jorge Rosa, 
Ricardo Muciato Martins, Vanilda 

Dantas Grossi, Vivian Barbosa 
Liuti . Na segunda (26) parabéns 
para Fernanda Vedovotto, Julia-
na Rotta de Figueiredo e  Se-

bastiana Ruiz Garcia. Da coluna: 
felicidades!

SOLIDARIZE-SE -  Várias campanhas estão sendo lançadas na mídia em geral e cabe a nós nos enga-
jarmos naquela que tocar nosso coração. Estamos passando por um momento de fome, desemprego, 
crises -, e ajudar o próximo é nossa prioridade. 

ORGULHO DE SER 
CHEVROLET! 

 Ivanildo Coutinho, Paulo Pimpão (ao centro)  e Joaquim Pereira

PAULO PIMPÃO -, é um ser humano extraordinário. Sempre de 
bem com a vida.  Casado com Maria Lúcia Pimpão é um espo-
so, um pai, avô e um bisavô exemplar. Companheiro Leão do 
Lions Clube  de Altônia, cidade onde também é  cartorário. 
Sempre esteve à frente dos eventos do Lions; tem respeito, 
credibilidade e uma presença participativa  na comunidade. 

Um gentleman, de sorriso fácil e coração de ouro.   
Apaixonado por carros e pela Chevrolet -, por 
conta disso e da amizade com os proprietários 

da Concessionária Uvel  Ivanildo Coutinho e Jo-
aquim Pereira, é um cliente do coração. Ao lon-
go do tempo, primando sempre pela segurança 
e credibilidade na marca Chevrolet, somou mais 
de vinte carros  adquiridos na Concessionária 

Uvel, que se tornou um ponto de encontro para 
o cafezinho e a visita aos amigos, quando está 

em Umuarama.  

A UVEL tem ORGULHO e SATISFAÇÃO 
em atender você!   

Paulo Pimpão Silva 
ingressou no Lions 

Clube de Altônia, em 
1978. Foi presidente 
100% em 1979 /1980 
e 1980/1981. Vice-go-
vernador  e Governador 
Distrito L-21 . Medalha 

Excelência de Gover-
nador  1996/1997. 

Medalha Presidencial 
2006/2007 pelos rele-
vantes serviços pres-
tados no múltiplo LD, 
Diploma de Ordem ao 
Mérito Leonístico e 
Companheiro Melvin 
Jones, uma das mais 

relevantes comendas do 
leonismo internacional.
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