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Menino de 8 anos é esfaqueado;
agressor se esconde em matagal

FACÃO USADO NO ATENTADO FOI APREENDIDO PELA PM

l 7

Paraná lança
banco para
subsidiar

agricultura 
l 2

Sanepar
auxilia no
combate à
covid-19

l 5

Cocaína

Carga de
R$ 5 milhões
é abandonada
por traficante

l 7

Uma criança de apenas 8 anos de idade foi vítima de golpes de faca no fim da tarde de ontem no Bairro Jardim Shangri-lá, em 
Umuarama. O garoto foi levado ao Hospital Norospar com risco de morrer. Depois de cometer o crime, o agressor se escondeu 
em um matagal. Um cerco policial foi armado em busca do suspeito, já identificado. A procura seguiu noite adentro.  

Sanando o problema
 Mais um ponto de alagamento e erosão em vias públicas 

está sendo resolvido pela administração municipal, 
com a construção de 315 metros de galerias pluviais e 

várias bocas de lobo e poços de visita. A obra vem sendo 
executada no Parque Irani há cerca de duas semanas e 
agora o serviço está quase pronto. O combate à erosão 
e à eliminação de alagamento, que por anos causavam 

prejuízos, têm sido uma das marcas da atual gestão. 
l 8

TI
A

G
O

 B
O

E
IN

G
/A

S
S

E
S

S
O

R
IA

-P
M

U

A prisão de dois 
homens em 
Umuarama levou a 
polícia a desvendar 
um esquema de 
furto e receptação 
de estofados e 
comercialização 
dos produtos pela 
internet. Os dois eram 
funcionários de duas 
fábricas.  l 6

Esquema

Encontros
mostram apoio
do Estado aos

municípios
l 9
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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

23/3 a 23/4 0,5000 0,1590 0,0000
24/3 a 24/4 0,5000 0,1590 0,0000
25/3 a 25/4 0,5000 0,1590 0,0000
26/3 a 26/4 0,5000 0,1590 0,0000
27/3 a 27/4 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,38% 23,78 
Vale ON +0,54% 108,57 
ItauUnibanco PN -0,07% 27,51 
Hering ON +26,19% 28,62 
CVC Brasil ON +5,14% 23,32 
Viavarejo ON -2,06% 12,85 

IBOVESPA: +0,05% 120.594 pontos

Iene 108,14
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,28

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,4480 5,4490 -3,2%

PTAX  (BC) -0,4% 5,4560 5,4566 -4,2%

PARALELO -0,7% 5,2200 5,7200 -2,7%

TURISMO -0,7% 5,2200 5,7000 -2,7%

EURO -0,3% 6,5919 6,5932 -1,5%

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 26/04

Iene R$ 0,0505
Libra est. R$ 7,58
Peso arg. R$ 0,059
R$1: 1.188,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/04 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 1.569,00 29,25 12,0%
FARELO mai/21 428,80 6,40 6,1%
MILHO mai/21 680,50 25,00 23,2%
TRIGO mai/21 739,50 29,25 20,6%

SOJA 163,73 0,7% 3,6% 162,00
MILHO 95,83 1,3% 17,2% 96,00
TRIGO 90,73 1,2% 11,0% 91,00
BOI GORDO 298,98 0,1% 2,9% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/04 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 26/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 1,2% 4,0%
SOJA Paranaguá 181,00 2,8% 5,2%
MILHO Cascavel 102,00 2,0% 20,0%

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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Loterias
concurso: 2365Megasena

02 03 04 06 07 09 11 13 
15 17 18 19 23 24 25

Lotofácil concurso:2215

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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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

04 09 05 00 04 08 07

Super Sete concurso: 083C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2172

02 03 04 08 09 13 16 20 25 29
30 32 38 49 51 53 54 55 69 82 

Lotomania

92.277
79.719
91.748
77.128
30.935

05 27 28 44 48 68 79
BOTAFOGO/RJ

06 24 53 73 76

MARÇO

04 05 06 15 20 25 29

concurso: 5549

01 17 28 37 44 50

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
27/4 - 00h33

Terça 27/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 22
min 19

max 27
min 13

Cascavel
max 24
min 10

Foz do Iguaçu
max 25
min 11

max 29
min 13

Curitiba
max 22
min 14

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 28/4/2021

Sol
Quinta 29/4/2021

Brasília - O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, disse 
nessa segunda-feira (26) que 
há preocupação sobre a falta 
da 2ª dose da vacina Coro-
navac. Em audiência pública 
no Senado, ele citou atrasos 
na entrega de novos lotes do 
imunizante contra a covid-19 
envasado pelo Instituto Butan-
tan. Sem entrar em detalhes, o 
ministro disse que irá divulgar 
nota técnica sobre a aplicação 
da vacina neste cenário.

No fim de março, o governo 
federal passou a orientar que 
não era mais preciso reservar 
metade dos lotes da Coronvac 
para garantir a segunda dose. 
No último dia 13, a Saúde disse 
que mais de 1,5 milhão de pes-
soas não retornaram para rece-
ber o complemento da vaci-
nação no prazo. “Agora, em 
fase de retardo do insumo, há 
dificuldade com essa segunda 
dose”, disse o ministro. 

 Washington - Os Esta-
dos Unidos vão liberar até 60 
milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca para outros 
países, assim que estiverem 
disponíveis, anunciou um 
conselheiro da força-tarefa 
da Casa Branca para a pan-
demia, Andy Slavitt, em suas 
redes sociais, nessa segun-
da-feira (26).

Segundo a agência de 
notícias Associated Press, 
as doses seriam comparti-
lhadas nos próximos meses, 

após uma revisão federal de 
segurança. A Casa Branca não 
divulgou quais os países que 
receberão o imunizante.

O governo de Joe Biden 
tem enfrentado uma pressão 
crescente para compartilhar 
as doses da vacina com os 
países que foram duramente 
atingidas pela pandemia. Em 
março, o democrata disse que 
sua administração planejava 
enviar cerca de 4 milhões de 
unidades do imunizante para 
o Canadá e para o México.

No Senado, Queiroga cita dificuldade
para entrega de 2ª dose da Coronavac

 Cronograma das vacinas
O ministro Marcelo Queiroga afirmou aos senadores que não redu-

ziu metas de vacinação, mas que retirou do cronograma de entrega 
as previsões sobre doses que não receberam ainda o aval da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como a indiana Covaxin e a 
russa Sputnik V. No sábado (24), o ministério voltou a apresentar esse 
calendário após mais de um mês e por ordem do STF (Supremo Tribunal 
Federal). A atualização do documento tem previsão de 22% de doses 
a menos ao primeiro semestre. O número de doses esperadas para o 
mês de maio caiu de 46,9 milhões para 32,4 milhões.

Segundo Queiroga, o ministério mantém diálogo com empresas e 
embaixadas para conseguir a compra de novos imunizantes. Ele citou 
que há negociação com marcas chinesas, mas disse que não pode dar 
detalhes sobre as conversas. 

A chegada de 1 milhão de doses da Pfizer está prevista para quin-
ta-feira (29). 

Segundo Queiroga, nova 
entrega da Coronavac só deve 
ocorrer em dez dias.

O ministério tem cobrado 
que municípios se organizem 
para garantir que o intervalo 
entre as aplicações das vacinas 
da covid-19 seja respeitado. 
Segundo levantamento da 
CNM (Confederação Nacional 
de Municípios), divulgado no 
último dia 16, cerca de 1.426 
municípios não reservaram 
a segunda dose da vacina. A 
entidade recebeu cerca de 3 
mil respostas sobre o tema. 
No Paraná, mais da metade 
dos municípios informou não 
ter estoque da dose de reforço.

Segundo Queiroga, não 
há razão para criar polêmica 
sobre a diferença entre vaci-
nas distribuídas e já utilizadas, 
pois muitas foram reservadas 
para a segunda aplicação ou 
estão em rota de entrega até os 
municípios. “Tudo o que não 

precisamos nesse momento 
é polêmica”, disse. Essa dife-
rença tem sido usada por 
apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro para criticar 
o desempenho de governado-
res de prefeitos. 

FURA-FILA
Queiroga disse aos sena-

dores que mudanças feitas 
por prefeitos e governado-
res na ordem de prioridades 
da vacinação atrapalham a 
campanha nacional contra 
a covid-19. O ministro pediu 
respeito à lista elaborada 
pelo PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações). “Ocorre 
que, na ‘bipartite’ [reunião 
entre estados e municípios], 
às vezes se muda orienta-
ção para incluir um grupo ou 
outro. Isso termina por alte-
rar a harmonia do nosso pro-
grama. Atrapalha o processo 
de vacinação”, reclamou.

USO DE MÁSCARAS
O ministro foi questionado 

por senadores sobre as aglo-
merações promovidas pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
além da falta de campanha 
eficaz de comunicação do 
governo federal sobre o uso 
de máscara e o distanciamento 

social. Queiroga ignorou o 
comportamento do presi-
dente e disse que as campa-
nhas devem ser ampliadas. 
“A gente ainda não conseguiu 
convencer a população bra-
sileira em relação aos male-
fícios dessas aglomerações 
fúteis”, resumiu. 

EUA vão doar 60 mi de 
doses a outros países

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Considerado o celeiro bra-
sileiro, o Paraná dá mais um 
passo importante para fortale-
cer a agricultura, especialmente 
de pequeno e médio porte. É o 
Banco do Agricultor Paranaense, 
iniciativa que será lançada nesta 
terça e visa, dentre outras ações, 
subsidiar o juro do investimento 
a algumas atividades e incentivar 
projetos sustentáveis, como apro-
veitamento racional de fontes reno-
váveis de energia e projetos de irri-
gação. Quem fala sobre o assunto 
é o secretário de Agricultura do 
Paraná, Norberto Ortigara.

ADI - O que o Estado tem 
feito para a agricultura, parti-
cularmente a familiar?

O Paraná tem talvez a agricul-
tura mais diversificada do Brasil 
porque está em uma faixa de 
transição climática. É também 
um estado com características 
de pequena e média propriedade, 
mas onde se produz quase tudo. 
Normalmente, o grande produtor 
acaba se virando, está vinculado 
a uma integração maior, a uma 
grande cooperativa, a estrutu-
ras comerciais. A parte hipossu-
ficiente tem nossa atenção e há 
várias ações do Estado, tanto 
para melhorar a produção e renda 
quanto para tornar um pouco 
mais confortável a vida com 
estradas e habitação. Entre elas, 
há o programa Coopera Paraná, 
com vistas a ajudar na gestão e 
dar apoio formal para que elas se 
estruturem da roça até o consu-
midor. Vamos publicar o segundo 
edital de apoio financeiro às ini-
ciativas de cooperação ou de 

Paraná lança banco para subsidiar
agricultura e projetos sustentáveis

associativismo no meio rural. 
Além disso, estamos viabilizando 
a contratação de assistência técnica 
para que essas pequenas coopera-
tivas recebam profissionais dedica-
dos e que deem um impulso. 

ADI– O Banco do Agricultor 
Paranaense também tem a 
intenção de reduzir os custos 
para os agricultores familiares?

O Estado sempre teve em 
mente que precisava oferecer 
condições mais vantajosas de 
financiamento para determinadas 
cadeias da produção da pequena 
propriedade, além de repassar 
recursos a fundo perdido. Pelo 
Banco do Agricultor Paranaense, 
o Estado vai bancar no todo ou em 
parte o juro do financiamento de 
investimentos em algumas ati-
vidades, como as produções de 
leite, peixe, horticultura, pinhão, 
erva-mate, café, bicho da seda, 
além da agroindústria familiar e 
cooperativas. Também estimu-
lamos aproveitamento racional 
de fontes renováveis de energia, 
pois estamos desperdiçando uma 
capacidade gigantesca de geração 
a partir de biomassa, que é abun-
dante em nosso meio na forma de 
bagaço e palha de cana, e dejetos 
de suínos e aves e leite, ou pela 
geração a partir do sol. No Banco 
do Agricultor Paranaense, tam-
bém há estímulo para projetos de 
irrigação. Embora tenhamos um 
bom regime de chuvas no Paraná, 
temos perdas frequentes. É muito 
inteligente que voltemos os nos-
sos olhos para o uso racional e 
correto da água, especialmente 
em métodos poupadores.

ADI – O Estado está prestes a 
receber o certificado internacio-
nal de livre de febre aftosa sem 
vacinação. O que isso significa?

Depois de muitas décadas 
de vacinação conseguimos mos-
trar ao mundo que temos capa-
cidade técnica de ação, que 
temos boa qualidade e preço 
competitivo. Nós fizemos nosso 
trabalho, instalamos barreiras, 
criamos a Adapar, criamos um 
fundo com mais de 80 milhões 
de reais para eventual indeni-
zação, aperfeiçoamos os cadas-
tros, aumentamos a vigilância 
ativa e passiva e implantamos 
métodos eficientes no combate 
da enfermidade. Isso levou o 
Ministério a permitir a suspen-
são da vacina e a declarar como 
área livre da doença sem uso da 
vacina. Agora, já com relatoria 
aprovada pelos peritos técni-
cos da Organização Mundial de 
Saúde Animal, esperamos rece-
ber, em 25 de maio, o certificado 
internacional de área livre, con-
comitantemente com o pleito 
que fizemos de isolar o Paraná 
de um grande bloco de 14 esta-
dos que são livres de peste 
suína clássica. O temor é que 
uma eventual reintrodução da 
doença no norte ou nordeste do 
Brasil derrube o nosso status, por 
isso pedimos o isolamento. Essas 
duas ações permitem sonhar em 
conquistar novos mercados dos 
quais estávamos alijados de con-
correr. A eliminação da vacina 
aumenta a nossa responsabili-
dade porque temos de aumen-
tar a vigilância para não haver 
a reintrodução da enfermidade.
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Governador e deputado
acompanham chegada
de vacinas à Umuarama

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins (PSL), 
participou, na última sexta-
-feira (23), da entrega de mais 
5.445 doses de vacinas contra 
a covid-19 para a 12ª Regional 
de Saúde de Umuarama.

A chegada do imunizante 
ocorreu logo após o evento 
que marcou o início das 
obras de duplicação do tre-
cho urbano da PR-323, em 
Umuarama. As vacinas recebi-
das integram o 14º lote e foram 
encaminhadas ao Paraná pelo 
Ministério da Saúde.

“Acompanhamos a che-
gada de mais vacinas para 
nossa região. A regional de 
Umuarama recebeu 4.425 
doses da AstraZeneca e 1.020 
da CoronaVac, que irão refor-
çar a imunização aos grupos 
prioritários da nossa região”, 
destacou o parlamentar 
que estava acompanhado 
pelo governador, Ratinho 
Junior (PSD), e pela chefe da 
Regional, Viviane Herrera, 
a l é m  d o  s e c r etá r i o  d e 
Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo do Paraná (IAT), 
Márcio Nunes.

Ao todo o Estado recebeu 
205.130 doses do imunizante 
sendo 166 mil da Covishield, 
produzida pela Universidade 
de Oxford/AstraZeneca/
Fiocruz, e 39.130 doses da 

Texto da reforma tributária
será apresentado em maio

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), afirmou no último sábado 
(24) que vai tornar pública na 
segunda-feira (3), a versão ini-
cial do texto da reforma tri-
butária (PEC 45). Pelas redes 
sociais, o dirigente disse que o 
objetivo é discutir com a socie-
dade, fazer consultas públicas, 
receber as críticas e os aprimo-
ramentos, “com transparência 
e participação de todos”.

“Temos de enfrentar os pro-
blemas do Brasil, apesar das cri-
ses, passageiras”, afirmou. Lira 
disse ainda que o Congresso 
não pode ficar “prisioneiro da 
paralisia política das guerras 

VIVIANE Herrera, ladeada por Marcio Nunes, Ratinho Junior e Delegado Fernando Martins, 
na ocasião em que a 12ª RS recebeu o 14º lote de vacinas

ASSESSORIA

PELAS redes sociais, Arthur Lira disse 
que o objetivo é discutir com a sociedade, 
fazer consultas públicas, receber as críticas 
e os aprimoramentos

CoronaVac, desenvolvida pelo 
Instituto Butantan/Sinovac.

NOVO MEDICAMENTO
O deputado Estadual 

Delegado Fernando Martins, 
protocolou no último dia 
20,  um requerimento na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), pedindo para 
que o governo do Estado 
adote um novo medica-
mento contra a covid-19 
para a distribuição na rede 
pública de Saúde.

No documento, o par-
lamentar solicitou que o 
Regn-CoV2,  que contém 
anticorpos que neutralizam 
a doença, seja incorporado 
no tratamento à covid.

O medicamento já foi 
autorizado pela Agência 
N a c i o n a l  d e  V i g i l â n c i a 
Sanitária (Anvisa) e neutraliza 
o vírus para que ele não se 
propague nas células infec-
tadas, o que contribui para 
controlar a infecção.

Dados de pesquisas mos-
tram que o uso do medica-
mento, em até 29 dias do 
início do tratamento de 
positivados, reduzem as 
mortes e hospitalizações em 
até 70,4% dos casos.

O Regn-CoV2 é composto 
pelos medicamentos casiri-
vimabe e imdevimabe, que 
juntos produzem anticorpos 
monoclonais que bloqueiam 
a entrada do vírus na célula.

legislativas” e que, mais do que 
nunca, “temos de cumprir nosso 
dever com a sociedade”.

A reforma proposta na PEC 
45 é assinada pelo deputado 
federal Baleia Rossi (MDB-SP) 
e idealizada pelo economista 
Bernard Appy. A relatoria do 
projeto é do deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Outra proposta (PEC 110/2019) 
concebida pelo ex-deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) tramita 
no Senado Federal com o mesmo 
tema. Ao assumirem a presidên-
cia da Câmara e do Senado, 
L ira  e  Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) prometeram dar 
andamento ao tema.

DIVULGAÇÃO

CPI da frustração
O líder do Podemos 
no Senado Federal, 
Alvaro Dias, afirmou 
que há um “acordão” 
para a definição da 
cúpula da CPI da 
Covid, que acontece 
oficialmente hoje (27). 
“O acórdão da CPI da 
Covid ignora critérios 
e não considera a 
importância de autores 
dos requerimentos 
e a força dos blocos 
parlamentares”, 
disse. Há um acordo 
feito para que 
Omar Aziz (PSD) 
seja o presidente 
do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede) fique com a 
vice-presidência e Renan Calheiros (MDB) assuma a 
relatoria. O senador Eduardo Girão, do Podemos de 
Dias, tenta furar esse acordo ao se lançar candidato à 
presidência da CPI. “Eduardo Girão e Randolfe, autores 
de requerimentos da CPI, foram preteridos”.

Governo está dentro
Dias lembra que o segundo 
maior bloco parlamentar 
do Senado, que inclui 
Podemos, PSL e PSDB, 
com 18 senadores, tem 
o mesmo número de 
integrantes na CPI que o 
bloco e o partido de 11, 
o PSD. Houve um tempo 
em que se respeitava a 
tradição, com critérios 
justos e que garantiam o 
direito à participação”. O 
senador reforçou ainda 
que o governo Bolsonaro 
participa desse acordão 
e tem em Ciro Nogueira, 
presidente nacional do PP, 
um importante articulador.

Adeus à Fidelix
O presidente 
nacional do PRTB, 
Levy Fidelix, morreu 
na noite da última 
sexta-feira (23), 
aos 69 anos. O 
fundador do partido 
estava internado 
desde março 
em um hospital 
particular em São 
Paulo. A família 
não informou a 
causa da morte. 
A cineasta Sandra 
Terena, esposa do blogueiro conservador Osvaldo Eustáquio, 
investigado no inquérito que apura a promoção de atos 
antidemocráticos e próximo de Fidelix, disse que a causa 
da morte foi por covid-19. Fidelix era apoiador de Jair 
Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, que é 
filiado ao PRTB e concorreu à presidência e apoiou Aécio 
Neves (PSDB-MG) no segundo turno.

Acórdão confiável
“O governo concordou com 
o acórdão? É provável. O 
acórdão é mais confiável 
para o governo? Tudo 
indica que sim. Conflitos 
de interesses favorecem 
negociações com o 
governo. Parte da imprensa 
‘carimbou’ Girão de 
governista, mas ele tem sido 
sempre independente. A 
afirmação de que ele não 
seria imparcial na condução 
dos trabalhos é injusta e 
fruto de desinformação ou 
má-fé”. Alvaro acrescentou: 
“A CPI gerou grande e 
expectativa e pode começar 
frustrando”.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e 
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Vacina da Pfizer
A cidade de Curitiba se 
candidatou para receber vacinas 
da Pfizer e a expectativa é 
de que as primeiras doses 
cheguem à capital nas próximas 
semanas, segundo a projeção 
da Secretaria Municipal da 
Saúde. “Cada frasco faz cinco 
doses e precisaremos de 
seringas de 1 ml. Depois que 
dilui, ela tem que ser aplicada 
muito rapidamente. Para 
evitar perdas, provavelmente 
as aplicaremos no Pavilhão 
do Barigui”, explicou Márcia 
Huçulak, secretária municipal 
de Saúde.

Subestação 
A construção e a instalação de 
uma subestação da Copel em 
Salto do Itararé irá reforçar 
substancialmente o sistema 
elétrico de transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica. O prefeito Paulo 
Sérgio Fragoso destacou que 
a medida irá proporcionar 
benefícios diretos para a 
população. “Como a instalação 
de mais indústrias em nosso 
município”, enfatizou.

Ventilador mecânico
O ventilador mecânico 
desenvolvido pela UTFPR 
(Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná) - câmpus 
Ponta Grossa para o 
tratamento de pacientes 
internados com a covid-19 
foi aprovado em um dos 
principais testes. O protótipo 
passou pelo chamado teste 
de bancada no Hospital 
do Trabalhador. “A nossa 
perspectiva é positiva. 
Primeiramente pelo fato de 
uma universidade pública 
desenvolver conhecimento 
pensando na população e não 
na parte financeira”, explicou o 
professor Nelson Canabarro.

Ranking nacional
O Paraná é 
protagonista entre 
as universidades 
estaduais brasileiras. 
A UEL aparece como 
a quarta melhor 
estadual do Brasil, 
seguida pela UEM em 
sexto, a Unicentro em 
sétimo e a Unioeste 
na oitava posição. Fechando a lista das 25 melhores estão: UEPG 
(11ª), Uenp (17ª) e Unespar (24ª). “Essa classificação evidencia 
um crescimento qualitativo das nossas universidades estaduais 
no cenário nacional”, destacou o superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Fertilizantes
O Brasil gasta quase US$ 10 
bilhões por ano na importação 
de fertilizantes necessários à 
manutenção da produtividade 
das lavouras do País, embora 
detenha reservas próprias 
de potássio e fósforo, duas 
das principais matérias-
primas usadas na formulação 
de adubos e que poderiam 
garantir a autossuficiência 
nacional desses insumos.  
Livrar-se dessa dependência, 
como defende o ex-ministro 
da Agricultura Reinhold 
Stephanes, é fundamental 
para o Brasil assegurar a 
sua crescente hegemonia 
como grande exportador de 
alimentos - principal fonte das 
divisas nacionais.

Oscar do soja
O ponta-grossense Francisco 
Terasawa foi o pesquisador 
escolhido para ganhar o 
7º Personagem Soja Brasil, 
celebração do Projeto 
Soja Brasil, que marca o 
encerramento da safra do 
grão. Promovida pelo Canal 
Rural e Aprosoja Brasil, a 
premiação é conhecida como 
o “Oscar da Soja”.

Registro de 
candidatura
Especialistas e ministros do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
defendem a antecipação da data 
de registro de candidatura como 
uma possível solução para evitar 
que cidades comecem o ano 
sem o prefeito eleito no cargo. 
Atualmente, o prazo de registro 
é 15 de agosto, mas propostas 
sugerem trazer o calendário para 
o início de junho. O TSE afirmou, 
em nota, que o julgamento de 
processos relativos ao registro de 
candidaturas é uma das principais 
preocupações da Corte.

UEL

Aprovada na Câmara
instalação de grade
de contenção em bueiros

Na sessão ordinária rea-
lizada na tarde de ontem 
(segunda-feira, 26), estavam 
em pauta duas proposições. 
Ambas eram de autoria de 
parlamentares. Uma delas, 
trata-se do Projeto de Lei 
Ordinária 22/2021, que entrou 
em primeiro turno de dis-
cussão e votação na Câmara 
Municipal e acabou por ser 
aprovado por unanimidade 
pelos vereadores.

O texto é de autoria do 
vereador Ednei do Esporte, e 
propõem ao Chefe do Poder 
Legislativo Municipal que pro-
ceda com a aquisição ou fabri-
cação de grade de contenção de 
lixo e segurança nas entradas de 
bueiros e boca de lobo, em todo 
o território do Município.

De acordo com o artigo 
terceiro do projeto, a grade 
poderá ser confeccionada 
nas dependências do Pátio 
Rodoviário do Município, uti-
lizando mão de obra dos pró-
prios servidores municipais 
e a bitola do ferro a ser utili-
zado deverá ser no máximo, de 
1cm de espessura, com solda 
de 2cm em 2cm, formando a 
grade para cobrir a entrada do 
bueiro ou boca de lobo.

Além disso,  o  Poder 
Executivo poderá estabelecer 
parceria e colaboração com as 
Instituições de Ensino Superior 
da cidade, através dos cur-
sos de Tecnologia em Meio 
Ambiente da Universidade 
Estadual de Maringá – UEM, 

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
admitiu pela primeira vez participar de pré-
vias do partido para a escolha do candidato 
a presidente da República em 2022. Os 
tucanos pretendem construir uma terceira 
via, diante da polarização entre a esquerda 
e a extrema direita. O parlamentar cearense 
disse que, se o nome dele, “servir para unir, 
em algum momento, vamos trabalhar nessa 
direção”. Forte integrante da CPI da Covid, 
Tasso gostou de ser chamado de “Biden bra-
sileiro” por um grupo do PSDB que se refere 
a ele como o único político capaz de agregar 
forças no campo de centro. Nos Estados 
Unidos, o presidente Joe Biden, de 78 
anos, teve esse papel. “Vejo nele um cara 
que está mudando a história do mundo”, 
afirmou o tucano, que tem 72 anos.

Nomes às ruas
Na mesma sessão ordinária realizada na tarde de ontem, os 

vereadores discutiram, também em primeiro turno de votação, 
aprovaram por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo 

05/2020. De autoria do vereador Ronaldo Cardoso, o texto tem a 
intenção de dar nomes para vias públicas no município. A propo-
situra foi apreciada em primeira discussão e votação e recebeu 

aprovação unânime.

Tecnologia de Meio Ambiente 
do Instituto Federal do Paraná, 
entre outros, com o intuito de 
contribuir com a construção, 
regulamentação e implanta-
ção do projeto.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa da proposta, 

o vereador afirma que a falta 
de saneamento se volta direta-
mente à transmissão de doen-
ças. O crescimento acelerado 
da população aliado à expansão 
industrial e o consumo, resultou 
no aumento da produção de 
resíduos, e seu descarte irres-
ponsável tem levado a preo-
cupações mais abrangentes: a 

escassez dos recursos naturais, 
sendo o projeto apresentado o 
objetivo de cuidar e preservar o 
Meio Ambiente, assim como pri-
mar pela manutenção da saúde 
da população.

OBJETIVO
O intuito principal da pro-

posta, segundo o autor, é redu-
zir o entupimento das galerias, 
a entrada e descarte de grandes 
objetos, minimizando os impac-
tos provocados pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos.

O texto retorna para uma 
segunda rodada de discus-
sões na próxima segunda-
-feira (3 de maio)

DIVULGAÇÃO

PROPOSTA foi discutida em primeiro turno e retorna para uma segunda rodada na próxima 
segunda (3 de maio)

ASSESSORIA
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Joelho no chão
A mais recente sondagem nacional da Paraná Pesquisas 

mostra o quanto o Brasil - tão evangélico e católico - está 
rachado sobre o “fique em casa” ou “vá ao culto & missa”. 
Foram ouvidas 2.176 pessoas em 204 cidades de todos os 

estados e DF: 55,1% concordam que igrejas e templos devem 
ficar fechados na pandemia, contra 41,4% que discordam. 

Veja mais em nosso site. 

É campeão 
Três senadores, 18 deputados 
(estaduais e federais), um 
presidente de partido (Levy, do 
PRTB) vítimas fatais da covid-19. 
Não há outro país com esses 
números entre políticos.

Agrários
O ex-presidente Lula da 
Silva voltou a dialogar com 
o MST, tão sumido em 
tempos de cofres vazios para 
protestos e ocupações. O 
movimento resiste nos atuais 
acampamentos

2022 na pista
O presidente Bolsonaro 
continua apostando forte na 
Bahia, principal reduto lulista no 
Nordeste. Foi ontem a Salvador 
para inaugurar trecho de 22 km 
de estrada asfaltada.

Memória fresca
Irmão do ex-governador do 
Amazonas Omar Aziz, hoje 
senador e presidente da CPI 
da Covid, Murad Abdel Aziz 
foi citado numa das fases da 
operação Maus Caminhos, do 
MPF, por tráfico de influência 
no governo do Estado com 
fornecedores para a Saúde. 
Desde que o irmão político 
comandava o Estado.

Jogou lá fora
Aliás, Omar Aziz, quando 
governador, voava de jatinho 
esporadicamente em fins 
de semana para jogar em 
cassinos do Caribe, contam 
fontes. Deixou renda lá fora. 
E o Brasil ainda capenga no 
debate sobre a legalização dos 
jogos. 

Voltou, sem microfone 
Fundadora do Psol - trocou o 
partido pelo Rede -, Heloísa 
Helena voltou ao Senado. Mas 
sem mandato. Ganhou cargo 
de assessora na Liderança 
da Minoria, com salário de 
R$ 10,7 mil. Segue, assim, 
os passos do ex-senador e 
ex-governador do DF Rodrigo 

Rollemberg, que trabalha 
como assessor técnico. Mas 
ele é concursado.

Quem é o pai?
O Ministério da Mulher e dos 
Direitos Humanos elaborou um 
projeto de lei que institui o Dia 
Nacional de Conscientização 
sobre a Paternidade 
Responsável. Todo 15 de maio. 

MERCADO
Freio na praça
Os efeitos negativos da 
pandemia nos negócios 
afetaram vários setores 
da economia no primeiro 
trimestre deste ano. Segundo o 
Índice GS1 Brasil de Atividade 
Industrial, embora a indústria 
tente reação no lançamento de 
produtos, o resultado ainda não 
supera as perdas. Em março, o 
índice teve queda de 9,8% em 
comparação com fevereiro. No 
acumulado de 12 meses, o índice 
apresenta queda de 4,1%.

Enxuta 
A rede Saraiva vai reabrir com 
lojas menores, focadas em 
livros e papelaria, começando 
por shoppings em cidades-
polo. A primeira do formato 
será em Jundiaí (SP).

Estante$
Como o mercado dá voltas. 
A Saraiva, com megalojas 
onde se comprava CDs, DVDs, 
pequenos eletroeletrônicos, 
comprou a rede Siciliano que 
tinha esse modelo. Enterrou a 
marca adquirida e vai assumir 
o formato.

Lá fora
Enquanto o Brasil cambaleia 
nas doses de vacina e está 
no fim da fila para entregas, 
algumas cidades da Flórida 
(EUA) já promovem eventos com 
público e a Itália comemora um 
boom de reservas em hotéis 
na reabertura do País: “33% 
em poucos dias” em todos os 
hotéis do País, diz o ministro do 
Turismo, Massimo Garavaglia. 

Sanepar auxilia
no combate à
covid em todo PR

A Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) tem sido pre-
sença ativa no auxílio ao combate 
à Covid-19 e no apoio à comuni-
dade. Várias ações, como o trans-
porte de álcool líquido, passando 
pela higienização de hospitais e 
doação de respiradores, mar-
cam a atuação da empresa 
desde o início da pandemia.

A primeira ação, em colabo-
ração com o Governo do Estado, 
foi em março de 2020. Diante da 
escassez de álcool em unidades 
de saúde, a Sanepar auxiliou 
na logística de transporte ade-
quado do produto, doado pelas 
usinas Dacalda, de Jacarezinho, 
e Refriko, de Cambé. As indús-
trias disponibilizaram 30 mil 
litros de álcool líquido para a 
Secretaria do Estado da Saúde, 
e a Sanepar fez o transporte em 
caminhões-pipa, com escolta do 
Corpo de Bombeiros.

Também em março de 
2020, a companhia passou a 
levar água envasada às uni-
dades de saúde em todo o 
Estado. Atualmente, caixas 
com copos de água estão 
sendo distribuídas aos pro-
fissionais que atuam na vaci-
nação contra a Covid-19. Até 

Respiradores
Em março de 2021, a Federação das Santas Casas de Misericórdia 

e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa) recebeu uma 
doação da Sanepar no valor de R$ 1 milhão. Os recursos foram destina-
dos à aquisição de equipamentos e insumos para os hospitais afiliados 

que atuam no combate à Covid-19. Entre os itens adquiridos estão 
máscaras cirúrgicas, ventiladores pulmonares e monitores de monito-
rização de parâmetros do paciente. O diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, destaca que a empresa está atenta às demandas que 

surgem durante a pandemia e respondido de forma positiva à solicitação 
do Governo para atuar de forma colaborativa. “Esse é o momento de 

solidariedade. A Sanepar entende que só sairemos dessa situação se todos 
trabalharmos unidos. A nossa Companhia, pela própria natureza de seu 

trabalho, tem esse viés voltado ao social. Como empresa de saneamento, 
nós promovemos saúde e, neste momento tão difícil para todos, não 

poderíamos deixar de dar a nossa contribuição”, afirma.

agora, foram entregues 8.707 
caixas (417.936 copinhos) em 
hospitais, unidades de saúde 
e pontos de vacinação.

DESINFECÇÃO
Poucas semanas após a 

declaração de que a pandemia 
havia chegado ao Paraná, a 
Sanepar começou um amplo 
trabalho de higienização e 
desinfecção no entorno de 
hospitais públicos, unida-
des de saúde e instituições 
de longa permanência para 
idosos, locais considerados 
de maior vulnerabilidade 
para o contágio do corona-
vírus. Também foi feita a 

desinfecção do Centro de 
Distribuição da Secretaria de 
Estado da Saúde, em Curitiba.

A ação tem sido desenvol-
vida em parceria com os órgãos 
do Governo do Estado. É apli-
cado jato de hipoclorito diluído 
em água em superfícies no 
entorno das instituições, bem 
como nos pátios, chão, paredes 
e bancos. O hipoclorito é antio-
xidante e elimina o vírus onde 
o produto é aplicado. A inicia-
tiva começou na capital para-
naense e, em pouco tempo, foi 
estendida para outras cidades 
em todas as regiões do Paraná. 
Em um ano, foram feitas cerca 
de 800 sanitizações.

ALIVIANDO a sede na pandemia: água envasada pela Sanepar chega aos profissionais de saúde

ANDRÉ THIAGO/SANEPAR
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Dupla é presa por envolvimento
em furto e receptação de sofás

Uma denúncia levou a 
Polícia Militar de Umuarama 
e desvendar um esquema 
de furto e receptação e de 
comercialização de estofa-
dos de forma ilegal, também 
pela internet em Umuarama. 
As prisões aconteceram na 
tarde do domingo, quando o 
dono dos estofados descobriu 
que um de seus jogos de sofá 
que havia sido furtado, estaria 
sendo comercializado através 
de redes sociais.

Ele chegou ao vendedor, 
que inclusive reservou o pro-
duto e, assim que confirmou 
o envolvimento deste vende-
dor, solicitou que PMs acompa-
nhassem a situação. O produto 
foi recuperado, mas a linha de 
investigação não parou.

Tudo começou quando os 
policiais receberam a informa-
ção de que estaria ocorrendo 
uma movimentação suspeita 
em frente a um barracão, 
situado no interior do Parque 
de Exposições Dario Pimenta 

Ônibus interestaduais estão
virando ‘mulas’ de traficantes

Duas apreensões de drogas 
foram feitas simultaneamente 
por policiais que integram o 
Batalhão de Policiamento de 
Fronteira (BPFron) na manhã 
de ontem (segunda-feira, 26). 
Foi abordado um ônibus de 
transporte interestadual de 
passageiros na cidade de Alto 
Paraíso na ação desenvolvida 
dentro da Operação Remanso.

Na ocasião, dois passagei-
ros (uma mulher de 20 anos 
e seu irmão, um adolescente 
de 17 anos de idade) traziam 
duas mochilas contendo 23 
tabletes de maconha, totali-
zando 18,6 quilos da droga. 

Eles disseram que levariam 
a droga até a cidade de 
Presidente Prudente/SP.

No mesmo ônibus, um ter-
ceiro passageiro foi averiguado 
e, no interior de sua bolsa, 
foram encontrados 24 tabletes 
de maconha, totalizando 19,8 
quilos de drogas. O homem de 
19 anos disse que entregaria o 
entorpecente em Brasília/DF.

MAIS MACONHA
Já no bagageiro do veículo 

foi encontrada uma caixa de 
papelão contendo em seu inte-
rior 21 tabletes de maconha, 
totalizando 13,9 quilos. A pas-
sageira de 25 anos proprietá-
ria da droga, disse que levaria 
a maconha até Maringá.

A droga, os detidos e o ado-
lescente apreendido foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia de Xambrê.

Um homem foi preso pela PM em Mariluz, depois que efetuou disparos de arma 
de fogo para o alto no centro da cidade. Ao ser abordado, ele portava uma 
pistola calibre 9 milímetros. Os PMs que patrulhavam pelo centro da cidade 
escutaram os estampidos e depois receberam informações de que o autor estava 
em um veículo Gol de cor branca. A abordagem aconteceu depois de uma 
perseguição que terminou em uma estrada rural. Na vistoria, foi encontrado um 
coldre, uma caixa de cerveja e uma cápsula deflagrada da pistola. Segundo a 
PM, o homem estava embriagado e confessou que, apesar de ter atirado para 
o alto, não tinha a intenção de atingir nenhuma pessoa. A arma foi encontrada 
jogada no meio de um pasto.

da Nóbrega, que está alugado 
para uma empresa do ramo de 
fabricação de cama in box.

O denunciante avistou uma 
caminhonete com adesivos de 
outra empresa de revenda de 
sofá e que já estava carregada 
com um jogo de estofados. O 
homem que carregava o pro-
duto relatou ao denunciante 
que havia comprado, porém 
não tinha nota fiscal que com-
provasse a legalidade da com-
pra. O jogo de sofás estava 
sendo comercializado pelo 
Facebook. Os PMs então fize-
ram contato com um anun-
ciante que revendia o produto 
e, depois, manteve contato 
com um dos revendedores.

F o i  d e s c o b e r t o  q u e 
haviam sido deixadas apro-
ximadamente 20 peças entre 
sofás e colchões para que 
fizesse a venda em um bar-
racão na Estrada Canelinha. 
O revendedor disse tam-
bém que havia comprado o 
montante do material por 

um preço bastante inferior 
e que valia o produto e não 
possuía nota fiscal.

O autor do furto foi preso 

em flagrante. O revende-
dor foi  denunciado por 
receptação e os produtos 
foram todos apreendidos. 

De acordo com os policiais, 
foram recuperadas de uma 
só vez 100 peças entre sofás, 
camas, colchões e puffs.

UM dos caminhões ficou lotado com os estofados que foram recuperados pela Polícia Militar

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

NO mesmo ônibus, foram 
presas três pessoas e apreen-

dido um adolescente, todos 
transportando drogas

DIVULGAÇÃO
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Criança de 8 anos é esfaqueada
e autor é procurado pela polícia

Uma criança de apenas 8 
anos de idade foi vítima de 
golpes de faca no final da tarde 
de ontem no bairro Jardim 
Shangri-lá em Umuarama. De 
acordo com as informações 
coletadas no local, o acusado 
teria se refugiado em um mata-
gal em volta do bairro.

O fato aconteceu pouco 
depois das 17h30 e, assim que 
uma equipe de socorristas do 
Samu foi acionada para aten-
der a criança ferida, a Polícia 
Militar foi comunicada do fato. 
Um forte aparato policial foi 
deslocado para atender ao 

caso. Além de policiais milita-
res, investigadores de Polícia 
Civil também foram acionados 
e participaram das buscas.

Um facão usado para come-
ter o crime foi localizado e 
apreendido pela Polícia Militar 
ainda no local onde aconteceu 
o crime. O acusado havia sido 
identificado até o final da tarde 
de ontem, mas até o fecha-
mento desta edição, ainda não 
havia sido encontrado, apesar 
do cerco preparado pelos poli-
ciais no entorno da mata onde 
ele se escondeu.

A motivação do crime não 

havia sido apurada com cla-
reza até o início da noite, mas 
aparentemente, o autor do 
esfaqueamento seria parente 
da criança (menino) que foi 
vítima do golpe.

O garotinho, que estava 
em estado grave, quando foi 
levado pela ambulância do 
Samu ao hospital Norospar, 
foi levado à Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em março em Tapejara
A Polícia Civil de Cruzeiro 

do Oeste elucidou um crime de 
homicídio praticado no dia 13 
de março deste ano, em uma 
residência localizada no centro 
do município de Tapejara (52 
quilômetros de Umuarama).

As investigações revelaram 

que o suspeito do crime, quali-
ficado com as iniciais H.G.S.P., 
de 19 anos, teria desferido 
vários disparos de arma de 
fogo contra a vítima R.S.L, 
que morreu ainda no local do 
crime. O fato foi praticado a 
mando de J.M.S (31 anos).

Após diligências os investi-
gadores conseguiram elucidar 
os fatos e representar judicial-
mente pela expedição de um 
mandado de prisão preven-
tiva contra o atirador e contra 
o mandante, fato que foi aco-
lhido pelo Poder Judiciário.

PM apreende 150 quilos de
cocaína em Cidade Gaúcha

Policiais militares de Cidade 
Gaúcha (69 quilômetros de 
Umuarama), apreenderam um 
carregamento de 150 quilos de 
cocaína ontem (segunda-feira, 
26) no início da tarde. A droga era 
transportada em um Fiat Uno.

As equipes que integram o 
7º Batalhão de Polícia Militar 
avaliaram o entorpecente em 
cerca de R$ 5 milhões.

De acordo com os policiais, 
a apreensão ocorreu na área 
rural quando era realizado 
um patrulhamento de rotina 
por uma equipe que também 
atua no município de Rondon. 
Os PMs desconfiaram do moto-
rista de um veículo Fiat Uno com 
placas de São Paulo e comuni-
cou aos PMs que estavam em 
Gaúcha a respeito da situação 

Quatro homens, três deles irmãos, foram presos ás 13h30 do sábado (24) em 
Umuarama quando carregavam um caminhão com 455,7 quilos de pasta base 
de cocaína e 500 gramas de skunk. A droga está avaliada em pelo menos R$ 
15 milhões, valor que saltaria para até R$ 110 milhões se o entorpecente fosse 
traficado para outro país. Trata-se de uma das maiores apreensões deste tipo de 
droga feita pela PM nos últimos anos no Paraná. O flagrante aconteceu em um 
barracão na rua Egídio Pereira Jardim, Parque Metropolitano, próximo à rodovia 
Moacyr Loures Pacheco e a nova rodoviária. O caminhão Mercedes Benz 
1118 de Umuarama. Para despistar a droga, o veículo estava carregado com 
sofás e pronto para seguir em movimento, com destino a São Paulo.

suspeita do veículo. A intercep-
tação foi feita dentro dos limites 
do município de Cidade Gaúcha. 
Ao perceber que seria abordado 
o condutor abandonou o carro 
perto de um canavial e fugiu 
a pé. Os policiais revistaram o 
carro e dentro do porta-malas 
encontraram os 150 quilos 
da cocaína, que será inci-
nerada na sequência.

DROGA estava sendo transportada dentro de um fiat Uno entre os municípios de Rondon e Cidade Gaúcha

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No domingo (25) os poli-
ciais deram cumprimento ao 
mandado judicial de prisão 
e busca domiciliar contra o 
autor que efetuou os dispa-
ros. Enquanto o mandante 
do crime segue foragido, com 
mandado de prisão expedido.

A partir de agora a Delegacia 
de Polícia de Cruzeiro do Oeste 
conta com três policiais civis 
trabalhando exclusivamente 
nas atividades de investiga-
ções, o que certamente elevará 
o número de elucidações dos 
crimes na comarca.

UM facão usado para cometer o 
crime foi localizado e apreendido pela 

Polícia Militar ainda no local onde 
aconteceu o atentado

DIVULGAÇÃO
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Apoio para empreender
Ser dono do próprio negócio é o objetivo de 

muitos brasileiros, mas para que esse sonho não 
se transforme num longo e dispendioso pesadelo, 
é preciso que o empreendedor esteja preparado e 
conheça bem a atividade na qual pretende atuar para 
não amargar prejuízos.

Felizmente a família do campo paranaense conta com 
um grande parceiro nesses momentos. O SENAR-PR 
oferece centenas de cursos gratuitos em diversas áreas 
do agronegócio – desde a gestão da propriedade, até a 
produção de doces e compotas – afinal, tudo pode ser 
melhorado com uma dose de conhecimento técnico.

Foi este o caminho percorrido pela família Bach, 
de Santa Izabel do Oeste, no Sudoeste do Paraná, 
em busca do sonho do próprio negócio. A vocação 
para o empreendedorismo sempre esteve no sangue. 
A matriarca Nilza produzia e vendia queijos de porta 
em porta, mas a atividade ainda era desempenhada 
de forma amadora. Foi quando surgiu a proposta de 
um empresário da região: ele repassaria à família 
equipamentos profissionais para produção de queijo e 
receberia o produto como pagamento.

Diante desta oportunidade, mais uma vez a família 
Bach apostou na profissionalização através de cursos 
do SENAR-PR. Até então, pai, mãe e três filhos já 
haviam feito diversos treinamentos da instituição.

Hoje o laticínio dos Bach produz mais de 100 
quilos e queijo por dia e manda o produto até para 
outros Estados. A família reconhece que os cursos 
do SENAR-PR tiveram papel central na superação dos 
desafios encontrados.

sistemafaep.org.br

Nova rede de galerias eliminará
erosão e alagamentos no Irani

Mais um ponto de ala-
gamento e erosão em vias 
públicas está sendo sanado 
pela administração munici-
pal, com a construção de 315 
metros de galerias pluviais e 
várias bocas de lobo e poços 
de visita. A obra vem sendo 
executada no Parque Irani, na 
Rua Turmalina – entre as ruas 
Antônio Fernandes Lopes e 
Antônia Zanalo Fernandes. 
Iniciado há cerca de duas 
semanas, o serviço está pró-
ximo da conclusão.

O combate à erosão e a 
eliminação de pontos de ala-
gamento que por anos causa-
vam prejuízos ao município e 
transtornos à população tem 
sido uma das marcas da atual 
gestão. “O alagamento é sinal 
de falta de planejamento, de 
investimentos em infraes-
trutura ou da simples manu-
tenção das redes de galerias 
pluviais. Nos últimos anos 
temos dispensado toda aten-
ção, seja implantando novas 
redes, aumentando a capaci-
dade das antigas e realizando 
a limpeza e desobstrução 
constante”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

Como exemplo de serviços 
executados ele cita a Avenida 
Parigot de Souza, no final da 
Rua Perobal e nas proximida-
des do antigo Poliesportivo; 
um trecho da Rua Ney Braga, 

A Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação está 
implantando um retorno do 
canteiro central da Avenida Pre-
sidente Castelo Branco, próximo 
ao cruzamento com a Parigot 
de Souza, nas imediações do 
Bosque dos Xetá. A obra faz 
parte das adequações solicitadas 
pela Diretoria de Trânsito de 
Umuarama, para melhorar o fluxo 
de veículos. Há alguns meses a 
esquina vem recebendo melhorias 
no pavimento e na sinalização, 
com a remoção de ilha na 
rotatória, redução das opções 

de conversão à esquerda, modernização semafórica e também a implantação de câmeras para registrar avanço 
de sinal vermelho e parada de veículos sobre a faixa de pedestres. O cruzamento é um dos mais movimen-
tados da cidade, por conectar as regiões norte e sul da cidade e também ligar o centro à saída para 
Maringá, direcionando o fluxo pela Castelo Branco para a rodovia PR-323 (via Avenida Tiradentes). 
Ônibus e caminhões dividem o espaço com veículos leves nos horários de pico, por isso as intervenções 
foram necessárias. Como resultado, o local teve redução do número de acidentes e do tempo de tráfego 
parado. O novo retorno dará ainda mais mobilidade ao movimentado trânsito daquele trecho.

entre a Avenida Brasil e a Rua 
Ministro Oliveira Salazar; a 
Avenida Guanabara com a 
Parigot de Souza; vários pon-
tos da Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca e mais 
recentemente a Avenida 
Presidente Castelo Branco, 
que ganhou nova tubulação, 
sem falar no canal de drena-
gem do Bosque dos Xetá.

“Estes são apenas alguns 
dos serviços que realizamos no 
setor. Teve obras também nos 
distritos de Serra dos Dourados 
e Lovat, em Santa Eliza e há 
poucos dias foi implantada 
rede de galerias em Roberto 
Silveira, além de dezenas 
de bocas de logo e emissá-
rios recuperados”, acrescen-
tou o secretário municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima.

No Parque Irani, uma 
empresa contratada pela 
Prefeitura implantou 220 
metros de tubulação de 60 cm 
de diâmetro, ligando as ruas 
Turmalina e Nossa Senhora 
de Guadalupe (no entorno da 
reserva do parque Tucuruvi), 
mais 95 metros em ramais das 
ruas próximas, oito bocas de 
lobo em concreto e cinco cai-
xas de ligação. “A empresa 
também vai recuperar o meio-
-fio no trecho que foi danifi-
cado pela erosão e deixar o 

solo pronto para a pavimen-
tação, que será o último passo 
nessa recuperação”, acrescen-
tou o secretário.

Isamu lembra que todas as 
ruas do Irani tiveram recapea-
mento asfáltico há pouco tempo 
e estão em perfeitas condições. 
“Faltava apenas esse trecho da 
rua Turmalina, que deixamos 
sem recape justamente para 
recuperarmos e ampliarmos as 
galerias”, finalizou.

EMPRESA contratada pela 
Prefeitura implantou 220 metros de 
tubulação de 60 cm de diâmetro, 
oito bocas de lobo em concreto e 
cinco caixas de ligação

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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*Oferta válida para polos selecionados

PREMIADO
VESTIBULAR

GRADUAÇÃO ONLINE 
SEMIPRESENCIAL

&GRADUAÇÃO ONLINE 
SEMIPRESENCIAL

BOLSA DE ATÉ 50% 
NO CURSO TODO
BOLSA DE ATÉ 50% 
NO CURSO TODO++

49,9049,90
R$

1ª MENSALIDADE“
GRADUAÇÃO 
EAD E SEMIPRESENCIAL

Videoconferências mostram
apoio do Estado aos municípios

F o i  r e a l i za d a  o n t e m 
(segunda-feira, 26) a primeira 
de uma série de 18 videocon-
ferências da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
com prefeitos para apresen-
tar ações, obras e ferramen-
tas que o Governo do Paraná 
oferece aos municípios. Este 
primeiro encontro virtual reu-
niu gestores da Associação de 
Municípios do Centro Sul do 
Estado do Paraná – Amcespar.

“Parceria é a palavra que 
mais exercitamos para estar 

Destaques
Ortega destacou algumas ações, como implantação de 

barracões industriais, que ampliam o leque de empregos 
e renda para todos, projetos de eficiência energética, as 
unidades Meu Campinho (espaço para lazer e esporte), 
as rotas acessíveis, plano de mobilidade, Plano Diretor 

Municipal (PDM), Cartografia e Sistemas de Informações 
Geográficas, Plantas Genéricas de Valores, Código Tribu-
tário, softwares e equipamentos de informática.Todas as 
ações podem ser solicitadas via internet, pelo Portal dos 
Municípios, sem necessidade de o prefeito se deslocar 

até Curitiba. Ortega disse que os serviços oferecidos são 
rápidos, de confiança e com ferramentas modernas que 

facilitam a vida de todos e, ainda, estão em sintonia com 
a ONU, oferecendo sustentabilidade, como o Programa 

Cidade Inteligente.

Interação
Muitas ações puderam 

ser vistas pelos prefeitos 
por meio da ferramenta 
Sedu/Paranacidade Inte-

rativo, que melhora a qua-
lidade de gestão pública. 
Foram apresentados aos 
prefeitos alguns exem-

plos de informações que 
podem obter por essa fer-
ramenta. É possível saber 
o percentual de lâmpadas 
LED existentes no municí-
pio, a quantidade de equi-

pamentos públicos para 
cultura, educação, lazer, 

turismo, a questão da 
energia elétrica. É também 
possível avaliar a necessi-
dade de pavimentação no 
município, os custos e a 

quilometragem.

junto aos prefeitos e levar 
desenvolvimento aos 399 
m u n i c í p i o s  d o  Pa ra n á”, 
af irmou o secretário do 
Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas, João 
C a r l o s  O r tega .  Ta m b é m 
participaram representan-
tes do Paranacidade, vincu-
lado à Secretaria.

De acordo com o supe-
rintendente executivo do 
Paranacidade, Alvaro Cabrini, 
serão duas reuniões por dia, 
a partir desta primeira. Os 
apoios envolvem orientações 
sobre a Legislação, de modo 
que todas as ações das pre-
feituras sejam corretas. “Até 
hoje, nenhum prefeito teve 
as contas reprovadas pelo 
Ministério Público ou pelo 
Tribunal de Contas em obras 
orientadas pela Secretaria e o 
Paranacidade”, disse Cabrini.

O secretário João Carlos 
Ortega reforçou a missão das 
instituições de levar políticas 
públicas, por meio de apoio 
e de recursos, à população 
dos 399 municípios. Ortega 
citou novos programas, como 
o Paraná Mais Cidades, em 
parceria com a Assembleia 
Legislativa do Paraná.

“O programa disponibi-
liza recursos a fundo perdido, 
em especial aos pequenos 

Reconhecimento
A prefeita de Fernandes Pinheiros, Cleonice Kufener 

Schuck, falou sobre a agilidade no acesso aos serviços, 
com essas novas ferramentas. “Tudo isso nos incentiva a ir 
buscar recursos, em especial a fundo perdido, que ajudam 

muito aos pequenos municípios”, disse. O presidente da 
Amcespar, Edemétrio Benato Junior, destacou a oportuni-
dade desse encontro e falou sobre a sua Região. “São 10 
municípios. É preciso ressaltar que os mais importantes 

projetos saem da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Paranacidade”, arrematou.

municípios, e pelo Sistema de 
Financiamento aos Municípios 
(SFM)”, disse Ortega. Esse sis-
tema é administrado pela 
Fomento Paraná, com o corpo 
técnico do Paranacidade 
acompanhando os projetos, 
elaborando editais e supervi-
sionando as obras e serviços. 
“Levamos a transformação e 
melhoria da qualidade de vida à 
população”, afirmou o secretário.

PRIMEIRO encontro virtual foi 
da Sedu com prefeitos gestores da 
Associação de Municípios do Centro Sul 
do Estado do Paraná – Amcespar

GUSTAVO PONTOS/SEDU

Covid no Paraná
O Paraná registrou o menor 
número de novos casos de 
coronavírus desde novembro 
na semana, entre 18 e 24 de 
abril. Neste período, foram 
registradas 14.508 novas pessoas 
contaminadas, segundo o Boletim 
publicado no domingo (25) pela 
Secretaria da Saúde. A última vez 
que o patamar de casos esteve 
abaixo da casa dos 15 mil foi na 
semana de 1º a 7 de novembro 
de 2020, quando foram 
registrados 11.151 casos. Os 
números levam em consideração 
a data das confirmações, e não 
a sua divulgação. O Estado 
teve um pico no número de 
contaminados pelo vírus na 9ª 
semana epidemiológica de 2021 
(que, segundo o calendário 
estabelecido pelo Ministério da 
Saúde, vai de 28 de fevereiro 
a 6 de março), com 38.586 
novos casos. Na sequência, os 
registros diminuíram por cinco 
semanas consecutivas, mas 
ainda apresentam números 
bastante expressivos.
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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 SPOR6 LT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO    R$ 84.900,00

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

RANGER 3.2 XLT 4X4 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

fabiobarbosaleiloes.com.br 
(44) 99700-6030

 
CHÁCARA 7.986M² 

(PARTE IDEAL), 
PALOTINA/PR, 

Rod. Estadual PR-182, parte do 
lote 226, Rio Azul Piqueroby. 
Inicial R$ 318.249,00 

(Parcelável)
+ Diversos leilões no site, confira!!

Uefa investiga qual a relação de
Ibrahimovic com site de apostas

A Uefa abriu investiga-
ção sobre o possível envol-
vimento do atacante Zlatan 
Ibrahimovic, do Milan, com o 
site de apostas Bethard.com. 
O sueco pode ser banido do 
futebol por até três anos. 
A informação da ligação 
do jogador com o site foi 
divulgada pelo jornal sueco 
Aftonbladet, no começo de 
abril. O código de ética da 
Fifa não permite que atle-
tas ou outras pessoas envol-
vidas com futebol tenham 
interesses financeiros em 
casas de apostas. A reporta-
gem explicou que a empresa 
comandada pelo atacante, a 
Zlatan Unknown AB, tem 10% 
de participação acionária 

Após vencer o Santos por 2 a 0 no domingo, na Vila Belmiro, o elenco 
do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na tarde de 
ontem (26) e já iniciou a preparação para um duelo decisivo pela Copa 
Sul-Americana. Na quinta-feira, o Timão enfrenta o Peñarol, do Uruguai, 
na Neo Química Arena, às 19h15 (de Brasília). Como empatou fora de 
casa contra o River Plater-PAR na estreia, a equipe de Vagner Mancini quer 
vencer para continuar na briga pelo primeiro lugar do Grupo E do torneio. 
Os jogadores que iniciaram o clássico contra o Santos realizaram um trabalho 
regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do plantel foi a campo e treinou 
sob as orientações de Mancini. O Corinthians volta a treinar hoje e, com um ponto 
conquistado, o Alvinegro ocupa a segunda colocação do Grupo E da Copa Sul-Ame-
ricana, ao lado do River Plate-PAR. O 
Peñarol, por sua vez, tem três pontos e 
lidera. Apenas um do grupo, que também 
conta com o Sport Huancayo, do Peru, 
avança às oitavas de final.

na Gameday Group PCL, 
empresa que é a única dona 
da Bethard.com. Em 2020, o 
site de apostas teve lucro de 
€ 30 milhões (R$ 203 milhões, 
na cotação atual). O diretor 
geral da empresa, Erik Skarp, 
confirmou a participação de 
Ibrahimovic ao Aftonbladet.

O banimento por até três 
anos é uma das punições pre-
vistas para atletas que violem 
as regras, além da aplicação 
de uma multa de € 100 mil (R$ 
677 mil). A punição poderia 
representar o fim da carreira 
de Ibrahimovic, que já tem 
39 anos. Na semana passada, 
o atacante sueco renovou o 
contrato com o Milan por mais 
uma temporada.

Em 2020, Daniel Sturridge, 
atacante com passagens por 
Chelsea e Liverpool, foi banido 
por quatro meses do futebol 
por fornecer informações pri-
vilegiadas ao irmão para que 
fizesse apostas sobre uma pos-
sível transferência do jogador 
para o Sevilla, que acabou não 
se concretizando.

O atacante sueco Zlatan Ibrahimo-
vic, do Milan, pode ser banido do 

futebol por até três anos

DIVULGAÇÃO

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  03/05/2021

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO
Tempo determinado

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Na saúde, sinais de cansaço e esgotamento 
devem pintar. Além de faltar energia, tudo 
indica que não terá interesse pelos estudos, 
sobretudo na faculdade. A Lua troca farpas 
com Mercúrio, que está no seu inferno astral, 
e tudo indica que você corre o risco de ceder, 
bajular e ser flexível demais com o mozão. 

Logo de manhã, você pode se frustrar em suas 
parcerias profissionais e receber responsabi-
lidades além da conta. Em casa, há sinal de 
perrengues com seus familiares. E como não 
existe nada tão ruim que não possa ficar pior, 
Lua e Mercúrio dão uma de maluco e bagun-
çam sua vida afetiva. 

Melhor controlar seu lado chato, pois tantos 
aborrecimentos podem sugar sua energia e 
prejudicar sua saúde. Tudo indica que o desejo 
de viver coisas novas pode te levar a aventuras 
afetivas e financeiras, mas as coisas podem 
não sair muito bem. 

A insegurança material deve deixar seu 
signo pão-duro e apegado aos seus bens, 
além de te fazer reavaliar suas atitudes e 
organização financeira. Lua e Vênus trocam 
farpas e tudo indica que você vai fugir de 
relações e amizades complicadas, assim 
como o diabo foge da cruz.

A terça começa braba com o aspecto nervoso 
entre a Lua, que está na sua Casa da Carreira, 
e Saturno. Sua reputação talvez sofra com ins-
tabilidades e calúnias. Tristeza, mau-humor, 
responsabilidade e seriedade podem pintar e 
estragar o seu dia.  

Seu signo tende a ficar pra baixo, triste e com 
medo de assumir responsabilidades, mas deve 
sofrer em silêncio e, se possível, bem longe 
de todo mundo. Em seus contatos, as coisas 
também não fluem bem. Com o mozão, pode 
ser difícil conversar e até manter promessas.

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 27 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Aquário. Podem 
ter um temperamento esquisito, rancoroso, nervoso, irritado e imprevisível. Seu número 
principal é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam o 11, número especial, 
que revela originalidade, altruísmo e idealismo. Mas o seu lado negativo é cruel.

Horóscopo nascido em 27 de abril

Signo afrontoso que tende a criar opinião 
sobre tudo e se abastecer de veneno. Tudo 
indica que terá dificuldades para fazer con-
tatos e escolher parceiros de trabalho. Asso-
ciações, contratos e assuntos legais correm 
risco de desandar.

Com Saturno na sua Casa dos Negócios bri-
gando com a Lua, deve enfrentar dificuldades 
financeiras em suas parcerias. Se lida com 
empreendimentos de outras pessoas, tende a 
se sentir responsável pelas perdas delas. Cui-
dado com quedas, ruínas de casas ou coisas 
que podem cair em cima de você.

Há sinal de perrengues nas parcerias profis-
sionais e você corre o risco de perder o que 
construiu. O orgulho pode ser um perigo. Olho 
aberto pra não fazer papel de trouxa. Tende a 
buscar igualdade em suas relações. Indecisão 
e tretas devem pintar e melar suas chances 
com seus contatinhos. 

Deve bater insegurança ao lidar com pessoas 
de autoridade, supervisores ou chefes. Você 
pode levar os problemas pra cama e não apro-
veitar nadinha. Ciúme, pensamento não racio-
nal e emoções à flor da pele podem te fazer 
brigar com o mozão ou crush.

Tudo indica que vai jogar a responsabilidade 
pela janela e pode sair gastando o que tem 
e o que não tem com coisas bonitas e que 
dão conforto, inutilidades e presentinhos. Aí 
tende a bagunçar as finanças e levar um olé 
dos boletos. Pode rolar atração por alguém 
misterioso. 

Se precisar estudar, pode ter dificuldades 
e atrasos. Tudo indica que precisará fazer 
o que não gosta, não estará muito sociável 
e o ambiente não será amigável, aí tende a 
se isolar. Na saúde, risco de ter problemas 
no sistema digestivo, intestinal, respiratório, 
mental ou nervoso.

Descubra se você tem o dom da revelação de sonhos
O Espírito Santo concede diferen-

tes dons espirituais para aqueles que 
creem nele e um deles é o dom da reve-
lação de sonhos.

No entanto, esse dom não é de uso 
exclusivo da pessoa que o recebe. Na ver-
dade, o dom é dado para um, mas para 
proveito de todos.

O que é o dom da revelação? O dom 
da revelação é a habilidade sobrenatural 
que uma pessoa tem de prever aconteci-
mentos futuros ou aqueles que ocorreram 
longe da presença dela e, por isso, ela não 
teria como saber se não fosse o dom da 
revelação. Essa revelação pode ocorrer por 
meio de uma visão, sentimento, voz etc.

Outra forma de ter uma revelação é 
quando uma pessoa consegue ver um espí-
rito maligno oprimindo alguém e tem a capa-
cidade de identificar que espírito é esse.

A revelação também pode vir por meio 
de vozes do reino espiritual, ou a pessoa 
consegue até mesmo ouvir a voz de Deus.

Há ainda os que têm o dom da reve-
lação em sonhos, recebendo os avisos 
quando está dormindo e se lembrando de 
cada detalhe do sonho quando acorda.

O dom da revelação está embutido 
em vários dos 9 dons do Espírito Santo, 
que são: palavra de sabedoria, palavra 
de conhecimento, dom da fé, dons de 
cura, trabalho de milagres, profecia, 

discernimento de espíritos, línguas diver-
sas e interpretação de línguas.

Existem alguns sinais que nos indicam se 
temos ou não o dom da revelação como ter 
um desejo crescente de construir um relacio-
namento com Deus, orar espontaneamente, 
rezar por uma pessoa e receber a resposta 
dela de que as palavras que você usou eram 
exatamente as que ela precisava ouvir. 
Sonhar ou ter uma visão de algo e aquela 
cena realmente acontecer depois e ver coisas 
que os outros não conseguem ver, às vezes 
você até pensa que é sua imaginação. 

A revelação de sonhos é muito real, 
fazendo com que você acorde bravo, 
triste ou assustado (a). Também é comum 

que o aviso seja dado em sonho por uma 
pessoa que confiamos e seguiremos seu 
conselho. Normalmente, a mensagem 
enviada é muito clara. O sonho fica ainda 
martelando em sua cabeça. Quando 
temos um desses sonhos, precisamos 
parar e analisar a mensagem.

Se você tem tido pesadelos com fre-
quência, ore a Deus antes de dormir para 
que ele te guie a um sonho mais tran-
quilo. Deus lhe dá a oportunidade de se 
comunicar com ele através da oração. 
E em oração você pode pedir respostas 
para suas dúvidas, receios e angústias.

Fonte: Astrocentro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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B A L E L O M B O

(?) de
cabelos:
alopecia
(Med.)

Nome,
em inglês

Orlando 
Drummond,

come-
diante

"Breaking
(?)", série

de TV
(EUA)

De (?):
subita-
mente

Animal de
carga do

povo
andino

Chama-
mento

informal

Reação
muito

animada a
uma piada

Como é
servida a
carne no
picadinho

Os diton-
gos pro-

nunciados
pela boca

Círculo
luminoso

que envol-
ve a Lua

A mais
urbana das

árvores
(BR)

Atua me-
lhorando o
rebanho
(Genét.)

Excessi-
vamente
apegado 

ao dinheiro

Que está
sem ação

(fem.)

"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Anelar e
médio

Intransitivo
(abrev.)

1.004, em algarismos
romanos

Carne de porco
servida assada

Código do Canadá, no
endereço da internet

Congestão (?):
afeta a respiração

Natureza
do acaso

Arte de Ana
Botafogo

Paulo Lins: escreveu o
livro "Cidade de Deus"

Tabaco em pó
para ser inalado

Cauteloso
Prati-
cavam

natação

Órgão
eleitoral
(sigla)

Muito claro

(?) solar: é usada pa-
ra gerar eletricidade
sem provocar danos
ao meio ambiente

Lutécio
(símbolo)
Ousadia

excessiva

Formato
do rodo

Faça
preces

Luxúria
(p. ext.)
Matéria
aderente

(?) Nacional,
regime tributário

de microempreende-
dores (BR)

Fábrica de
tijolos

"Bel (?)",
romance

Prêmio do
pódio

olímpico

Esquema que inclui investigação
do subsolo, perfuração,
extração, transporte e
refino de combustível

Sucesso
de Nelson
Gonçalves

Área de atuação dos
grandes
chefs de
cozinha

3/ami — bad. 4/name. 6/olaria. 7/simples. 16/cadeia do petróleo.
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GFDS
ALMONDEGA

ECOARREMAR
ORNAROLA

FRIAOSCAR
DOCRERA

POSTANAU
OCORRENCIA

OOOAIZ
LACBAXE

MESARIOID
TTETNICO

VIRALDRA
VAREJEIRA

COLERASAM

Trata-
mento

carinhoso
para irmã

Bolinho
de carne
moída

Interjei-
ção que
exprime

dor

Antiga 
embarca-
ção à vela

Com
sabor

igual ao
do limão

Queixa
registrada
em dele-
gacias

Unidade de
informação
do com-
putador

Recipi-
ente para
servir chá

Estudar
de novo 

Alinne
Moraes,

atriz

Tio (?),
figura que 
represen-
ta os EUA

Hiato de 
"cooperar"
De baixo
(?): triste

Brincadeira
de torcidas
Ayrton (?),
ídolo da F1

Conduzir
a canoa 
Sílaba 

de "furor"

Indivíduo
albino

Traje de
luxo

Opõe-se à
"ditadura"

Na parte
exterior

Órgão estadual 
de estradas (sigla)   

Repercutir
(o som)
Colocar
enfeites 

Encrenca
(bras.)

Pedaço de
peixe

Relativo
à raça
Medida
agrária

Mosca de
coloração 
esverdeada

Raiva

Acreditar 
Substi-

tuição; al-
teração

Doutora
(abrev.)
Neste

momento

Célebre; notável
Resultado da ne-

gociação entre sin-
dicatos e empresas

Querido

Prêmio do
Cinema 

americano

Lago, em
francês
Trabalha 

na eleição

A doença
como a
gripe

Advérbio 
de lugar

Parte
do olho 

Ritmo
musical
baiano

3/bit — lac. 4/fria. 7/mesário. 8/glorioso.
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Unidade de
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do com-
putador
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ente para
servir chá

Estudar
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Alinne
Moraes,

atriz

Tio (?),
figura que 
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ta os EUA

Hiato de 
"cooperar"
De baixo
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Brincadeira
de torcidas
Ayrton (?),
ídolo da F1

Conduzir
a canoa 
Sílaba 

de "furor"

Indivíduo
albino

Traje de
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Opõe-se à
"ditadura"

Na parte
exterior

Órgão estadual 
de estradas (sigla)   

Repercutir
(o som)
Colocar
enfeites 

Encrenca
(bras.)

Pedaço de
peixe

Relativo
à raça
Medida
agrária

Mosca de
coloração 
esverdeada

Raiva

Acreditar 
Substi-

tuição; al-
teração

Doutora
(abrev.)
Neste

momento

Célebre; notável
Resultado da ne-

gociação entre sin-
dicatos e empresas

Querido

Prêmio do
Cinema 

americano

Lago, em
francês
Trabalha 

na eleição

A doença
como a
gripe

Advérbio 
de lugar

Parte
do olho 

Ritmo
musical
baiano

3/bit — lac. 4/fria. 7/mesário. 8/glorioso.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
EL

EG
Â

N
CI

A
A vida me ampara 

e traz somente 
experiências positivas.

(Louise Hay)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário:  Valmira Costa Pugas, 
Jhonny Mendes, Daniel de Freitas Piccinin, Carla Donadoni, Meire Hellen Tozzoi e Gilmara Gonçalvez 
Bolonheiz Da coluna: felicidades.

TURISMO
Estão abertas as inscrições para 
os cursos On Line de Gestão de 
Projetos e Gestão para Resul-
tados Municipais, promovidos 
pela Paraná Turismo em parce-
ria com a Escola de Gestão do 
Paraná. Nessa parceria haverá 
turmas específicas, exclusivas 

para gestores, técnicos, gerentes 
e especialistas de áreas relacio-
nadas ao turismo, com foco na 
implementação de projetos e 

melhoria de processos de pres-
tação de serviços públicos. As 
inscrições para os dois  cursos 
vão até o dia 30 de abril e o 

início das turmas está previsto 
para o dia 3 de maio. Os cursos 
estão listados no site da Escola 
de Gestão, juntamente com ou-
tros das demais secretarias do 
Estado, e especificados como 
turmas exclusivas. Mais deta-

lhes Paraná Turismo,

DICA DA ZÉLIA!
Como superar uma falência? -, 
Essa não é uma fase tão fácil, 
mas devemos saber que nem 
tudo está perdido! Todo fra-

casso tem seu lado positivo e 
precisamos encarar as falhas 

com naturalidade e saber o que 
fazer para buscar uma traje-
tória de sucesso. Para falar 

sobre esse tema,destacamos  a 
Amanda Semensato da Saba-

tini Camisetas Religiosas nes-
te  bate-papo  conduzido pela 
Embaixadora do Conecta Delas, 
Sirley Batatinha, especialista 
em Gestão de Pessoas. Vamos 

OUVIR no Spotify? 

ZOOM
VAL COSTA PUGAS ganha o zoom 
da coluna, em dia de aniversário.

Sobrecoxa de Frango com Maçã e Alho!
INGREDIENTES 
n 6 sobrecoxas de frango
n Sal, pimenta-do-reino e gengibre em 
pó a gosto
n 2 maçãs

 LUCI LEMES

n Alho a gosto
n Azeite a gosto
n Caldo de 1 limão
  
MODO DE PREPARO
Em um recipiente pequeno, coloque o sal, a pimenta-do-reino e 
o gengibre em pó. Misture todos eles com as mãos.  Disponha as 
sobrecoxas em uma tábua ou outro recipiente firme e distribua o 
tempero feito acima por debaixo da pele da sobrecoxa. Salpique o 
tempero que sobrar por cima do frango e reserve.  Lave as maçãs, 
corte-as ao meio e tire as sementes. Reserve.  Pique os dentes de 
alho e reserve.  Coloque as sobrecoxas em uma assadeira grande 
e acrescente azeite a gosto por cima. Despeje o caldo de 1 limão 
em cima de cada pedaço de frango e mexa com as mãos.  Depois, 
pegue as maçãs e os dentes de alho reservados e coloque na as-
sadeira. Se gostar de um prato mais apimentado, acrescente mais 
pimenta-do-reino neste momento.  Cubra a assadeira com papel 
alumínio e leve ao forno por 30 minutos a 220 graus.  Depois de 30 
minutos, tire o papel alumínio e deixe no forno por mais 25 minutos 

para deixar a pele da sobrecoxa mais crocante.  Apague 
o forno, retire a assadeira e sirva o prato. A sugestão é 
comer com aquele arroz bem fresquinho e tomates.
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