
Polícia Militar prende acusado
de esfaquear criança de 8 anos

CRIANÇA SEGUE INTERNADA, SEM RISCO DE MORTE

Foi preso por PMs no fim da tarde de ontem o homem de 25 anos de idade acusado de ter atingido com 11 golpes de faca o primo de apenas 8 
anos. O crime aconteceu no fim da tarde da segunda-feira. A informação de um sitiante levou os policiais até o paradeiro do rapaz. O homem, 
que, segundo a família, tem distúrbios mentais, foi levado à Delegacia de Polícia. A criança permanecia internada, mas sem risco de morrer. l 8

Segurança

Legislativo dá 
grande passo 
no combate  
à violência 

l 2
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Ex-ministro
Mandetta será

ouvido pela
CPI da Covid 

l 3

Mobilizações
sobre o pedágio
foram decisivas

para o TCU
l 4

Afsu empata
na primeira
rodada da 

Liga Futsal
l 10

ASSESSORIAAtentado
Foi localizada ontem por equipes do BPFron uma 

embarcação que pode ter sido a mesma usada por 
contrabandistas que atentaram contra a vida de quatro 
policiais quando faziam rondas no Rio Paraná. A lancha 

com motor de 200 hps será periciada. l 7
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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

27/3 a 27/4 0,5000 0,1590 0,0000
28/3 a 28/4 0,5000 0,1590 0,0000
1/4 a 1/5 0,5000 0,1590 0,0000
2/4 a 2/5 0,5000 0,1590 0,0000
3/4 a 3/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,86% 23,10 
Vale ON +1,43% 110,12 
ItauUnibanco PN -1,53% 27,09 
Viavarejo ON -5,37% 12,16 
BRF ON -5,91% 21,98 
CVC Brasil ON +5,66% 24,64 

IBOVESPA: -1,00% 119.388 pontos

Iene 108,57
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,34

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,4600 5,4610 -3,0%

PTAX  (BC) -0,3% 5,4418 5,4424 -4,5%

PARALELO +0,3% 5,2400 5,7400 -2,4%

TURISMO +0,4% 5,2400 5,7200 -2,4%

EURO -0,3% 6,5721 6,5744 -1,7%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.748,44 1.770,20 1,24 2,92 10,08
Norte 1.817,50 1.807,42 -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.791,51 1.812,43 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 27/04

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 7,57
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.193,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/04 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 1.549,75 -19,25 10,7%
FARELO mai/21 425,50 -3,30 5,3%
MILHO mai/21 695,50 15,00 25,9%
TRIGO mai/21 733,75 -5,75 19,6%

SOJA 165,38 1,0% 4,7% 164,00
MILHO 96,74 0,9% 18,3% 97,00
TRIGO 90,85 0,1% 11,1% 92,00
BOI GORDO 298,83 -0,1% 2,8% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/04 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 27/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,50 2,1% 4,9%
SOJA Paranaguá 181,00 2,8% 5,2%
MILHO Cascavel 103,00 3,0% 21,2%

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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Loterias
concurso: 2365Megasena

01 02 03 04 06 09 10 13 
14 15 17 19 21 22 25

Lotofácil concurso:2216

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.

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.

 

concurso: 449

04 25 30 37 40 42
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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: 2173

04 17 23 24 27 36 44 45 49 53
64 65 66 67 77 80 82 97 98 00

Lotomania

92.277
79.719
91.748
77.128
30.935

05 14 20 24 35 58 59
FLUMINENSE

23 24 26 31 44

OUTUBRO

04 06 07 16 22 23 29

concurso: 5550

01 17 28 37 44 50

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
27/4 - 00h33

Quarta 28/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 23
min 18

max 28
min 11

Cascavel
max 25
min 8

Foz do Iguaçu
max 27
min 10

max 28
min 11

Curitiba
max 22
min 13

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 29/4/2021

Sol
Sexta 30/4/2021

Paraná inicia novo projeto de sequenciamento genético da covid
Curitiba - A Rede de Estudos 

Genômicos do Paraná iniciou um 
novo projeto para o mapeamento 
genético de cepas circulantes do 
novo coronavírus no Estado. A ini-
ciativa permitirá a análise mais acu-
rada dos impactos epidemiológico 
e clínico da covid-19, de acordo com 
cada linhagem do vírus Sars-Cov-2.

Pesquisadores das sete uni-
versidades estaduais fazem parte 
da Rede de Estudos Genômicos, 
que reúne mais de 200 pesquisa-
dores de instituições de ensino e 
de pesquisa, públicas e privadas. 
O novo projeto conta com aporte 
de R$ 525,6 mil, viabilizado pelo 
governo do Estado, repassado à 
Fundação Araucária.

Coordenador da Rede e da 

pesquisa, professor David Livings-
tone Alves Figueiredo, da Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro-
-Oeste), explica que, para identifi-
car as variantes, será realizado o 
sequenciamento genético de mil 
amostras coletadas de pacientes 
diagnosticados com a doença em 
diferentes cidades do Paraná.

Ele diz que se trata de um 
estudo de corte prospectivo mul-
ticêntrico, cujas amostras serão 
selecionadas em duas etapas: 500 
amostras coletadas em março (pri-
meira fase) e 500 amostras coleta-
das em maio (segunda fase). As 
linhagens (cepas) identificadas 
serão associadas às informações 
clínicas dos casos estudados, cujas 
amostras abrangem todas as faixas 

etárias. Os resultados finais serão 
divulgados em julho.

O professor destaca que, nos 
próximos meses, depois de outra 
etapa desse amplo sequencia-
mento, será possível compreen-
der a evolução das variantes do 
novo coronavírus, principalmente 
no período pós-vacina. “Analisar 
amostras de pacientes infectados 
depois da vacinação da popula-
ção é importante para identificar 
as cepas que continuam infec-
tando as pessoas mesmo depois 
de imunizadas”, ressalta.

O surgimento de novas linha-
gens do vírus vem alertando a 
comunidade científica para concen-
trar esforços no rastreamento de 
cepas circulantes, principalmente 

devido ao potencial de infecção e 
de disseminação nos grupos mais 
vulneráveis da população.

PROJETO INICIAL
Em outubro do ano passado, o 

Paraná começou os trabalhos de 
sequenciamento genômico do novo 
coronavírus e do exoma de pacien-
tes infectados, com o objetivo de 
entender o potencial de gravidade 
dos casos, a partir de alterações 
genéticas. Inicialmente, foram estu-
dadas 158 amostras de material 
genético do vírus Sars-Cov-2 e de 
pacientes acometidos pela covid-
19, envolvendo casos leves, mode-
rados e graves da doença.

Segundo o professor,  o 
sequenciamento do exoma, que 

consiste na identificação de um 
grande conjunto de genes (mais 
de 25 mil), terminou neste mês, 
passando agora para a etapa de 
análises do material genético. 

Ele explica que foram identifica-
das 11 linhagens virais circulantes no 
território paranaense, desde outu-
bro de 2020, incluindo as variantes 
P1, descoberta no Amazonas, e P2, 
identificada no Rio de Janeiro. As 
cepas mais frequentes foram B.1.1.28 
(33,5%) e B.1.1.33 (33,54%).

Para investigar essa diversidade 
de linhagens do Sars-Cov-2 e as 
diferentes características clínicas 
nos pacientes diagnosticados com 
a covid-19, a pesquisa utilizou téc-
nica de sequenciamento genético 
de última geração, em larga escala.

R e s i d e n c e

 3 Suítes (2 por andar)

 Varanda Gourmet com 17,50 m2

 Infraestrutura para tomada de 
abastecimento de veículo elétrico

 20 Pavimentos     34 Apartamentos

Localização:
Rua Flamboyant, 1933
Coqueiral – Cascavel-PRVENHA 

SE SURPREENDER!

 Fachada com materiais 
diferenciados: pastilha de 
porcelana, massa texturizada 
e vidro espelhado

DGI Construtora Ltda.
Rua Presidente JK, 1203 - Sala 04 - Cascavel/PR

www.dgiconstrutora.com.br
contato@dgiconstrutora.com.br

Fones (45) 3039-5001 – (45) 99912-8243
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PREVISÃO DO TEMPO
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com pancadas de chuva
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Crescente
19/5 - 16h13

Minguante
3/05 - 16h51

Nova
11/05 - 06h01

Cheia
27/4 -00h33

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Legislativo dá passo fundamental
no combate à violência doméstica

A Comissão de Segurança 
Pública (CSP) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
presidida pelo deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), concedeu, nesta 
segunda-feira (26), parecer 
favorável ao Projeto de Lei 
que institui o Programa de 
Cooperação e Código Sinal 
Vermelho no Paraná.

A proposta, que leva a 
assinatura das cinco depu-
tadas da Casa, faz parte de 
uma ação nacional dos pode-
res Legislativo e Judiciário 
de enfrentamento à violência 
doméstica no Estado.

“O Programa incentiva as 
mulheres em situação de vio-
lência denunciarem seus agres-
sores de forma silenciosa, em 
farmácias 24 horas, através do 
desenho de um `X` vermelho 
na mão”, afirma o parlamentar.

A violência contra as 
mulheres ainda é um dos gra-
ves problemas enfrentados no 
Paraná. Dados da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho e da 
pasta de Segurança Pública do 
Estado, mostram que aumen-
tou de forma significativa os 
casos de violência doméstica 
no último ano, devido à pan-
demia de covid-19, quando 
grande parte das mulheres 
estão confinadas dentro de 
casa com os seus agressores.

A l é m  d i s s o,  ta m b é m 
aumentaram muito os casos 
de feminicídio, que é quando a 
vítima é morta por ser mulher. 

Somente em 2020 foram 217 
ocorrências desta natureza no 
Paraná, um aumento de 3,8%, 
se comparado ao total regis-
trado em 2019, quando foram 
209 situações desta natureza.

“É necessário combater a 
violência contra as mulheres. 
Meu compromisso como depu-
tado e presidente da Comissão 
de Segurança Pública é pautar 
e lutar por projetos que garan-
tam a segurança e integridade 
de todos os paranaenses”, 
pontua o deputado Delegado 
Fernando Martins.

Após ter o parecer aprovado 
na CSP, o Projeto criado em con-
sonância com o programa de 
Cooperação Técnica e do Código 
Sinal Vermelho segue trami-
tando na Alep. A expectativa 
é que o PL seja aprovado nas 
demais Comissões e siga para 
votação no plenário da Casa.

O Programa incentiva as vítimas de violência a denunciar agressores silenciosamente, em 
farmácias 24 horas, com um ‘X’ vermelho na mão

ALEX MIRANDA

“Eu não errei em nada”
Em conversa com apoiadores no 
dia em que o Senado instalou a 
CPI da Covid, Jair Bolsonaro disse 
não ter errado “em nada” ao lidar 
com a pandemia, que já matou 
mais de 390 mil pessoas no Brasil. 
“Eu não errei em nada. Eu não 
tenho bola de cristal nem chuto. Eu 
converso com as pessoas”, afirmou 
o presidente, obviamente sem 
mencionar a lista de acusações 
compiladas por sua própria Casa 
Civil. “Quem frequenta a praia tem 
menos chance de ter problema”, 
acrescentou Bolsonaro, no papel 
de garoto-propaganda da vitamina 
D contra a covid, como já fez 
(e ainda faz) com a cloroquina 
e a ivermectina. Em seguida, 
o presidente voltou a criticar a 
imprensa, aproveitando para 
reescrever a história: “Apresenta 
um áudio meu, dizendo que ia ser 
uma gripezinha. Eu disse que, para 
mim, seria uma gripezinha”.
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CPI da Covid ouve
na semana que vem
o ex-ministro Mandetta

O relator da CPI da Covid, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), apresentou ontem 
(terça-feira, 27) o plano de 
trabalho ao colegiado. Os 
senadores integrantes da 
comissão terão até o meio-
-dia de hoje (quarta-feira, 28) 
para apresentarem sugestões 
de investigações e convoca-
ções para subsidiar o plano 
de trabalho do relator.

Por  determinação do 
presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), as reu-
niões serão de forma semi-
presencial. Os integrantes da 
comissão que sempre esta-
rão nas sessões presenciais 

TRF cassa liminar que impedia
indicação de Renan Calheiros

O Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 1ª Região cassou 
ontem (27) a liminar que sus-
pendia a indicação do sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL) 
para a função de relator da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da covid.

O vice-presidente do TRF-
1, desembargador Francisco 
de Assis Betti, disse em sua 
decisão que a liminar da pri-
meira instância teria, em 
tese, interferido “decisiva-
mente, na autonomia e no 
exercício das funções ine-
rentes ao Poder Legislativo”.

Assis Betti disse ainda 
que isso pode gerar “risco de 
grave lesão à ordem pública, 
na perspectiva da ordem cons-
titucional, administrativa e na 
perspectiva da manutenção 
da independência e da har-
monia entre os Poderes da 
República”

Ainda, segundo o desem-
bargador, compete ao presi-
dente das comissões, designar 
o relator, conforme o regi-
mento interno do Senado.

“Não há dúvidas de que 
a designação de senador 
para assumir a função de 

relator na CPI da Covid-19 
no Senado Federal confi-
gura ato interna corporis e, 
como tal, no que tange ao 
exercício dessa prerrogativa 
parlamentar, tal ato não se 
submete ao controle jurisdicio-
nal, em virtude da necessária 
manutenção da autonomia do 
Parlamento”, escreveu.

O pedido de suspensão da 
indicação de Renan Calheiros 
foi formulado pela deputada 
Carla Zambelli (PSL-SP), uma 
das principais defensoras do 
presidente Jair Bolsonaro no 
Congresso Nacional.

serão ele, o vice-presidente 
da CPI, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), e o relator.

OITIVAS
Antes mesmo da aprova-

ção do plano de trabalho, 
os senadores já definiram 
que o primeiro a ser ouvido 
pelo colegiado, já na terça-
-feira (4), será o ex-minis-
tro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta. Entre outras ques-
tões, ele deve falar sobre a 
compra de remédios sem efi-
cácia comprovada, como a 
cloroquina, e também sobre 
o processo de aquisição de 
vacinas contra a covid-19.

Os outros ex-ministros da 
pasta Nelson Teich, Eduardo 
Pazuello, e o atual, Marcelo 
Queiroga, e o presidente da 
Anvisa, Antônio Barra Torres, 
também devem ser ouvidos.

A comissão quer ouvir 
ta m b é m  o  m i n i s t ro  d a 
Economia, Paulo Guedes, e 
o ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo.

No que diz respeito aos 
gastos públicos, a CPI da 
Pandemia deverá ser auxiliada 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), pela Polícia 
Federal (PF), pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pelos 
tribunais de contas estaduais.

OS senadores integrantes da comissão terão até o meio-dia de hoje (quarta-feira, 28) para apresentarem sugestões de investigações

DIVULGAÇÃO

Calamidade

A Alep aprovou na segunda (26) dois projetos de decreto 
legislativo assinados pela Comissão Executiva da Casa, que 
reconhecem a ocorrência de estado de Calamidade Pública 
em 44 cidades do Paraná. A matéria avançou após receber 
votos 46 favoráveis e três contrários. O pedido dos municípios 
é para a renovação da situação de calamidade até o dia 30 de 
junho de 2021. No ano de 2020, a Casa reconheceu a situação 

emergencial em 331 cidades do estado. Agora, diante do 
agravamento da pandemia, os municípios pedem a renovação 

dos decretos municipais, em consonância com o decreto do 
Governo do Estado que prorrogou a situação emergencial até o 

final do primeiro semestre.

Ajustar as contas
O reconhecimento do estado 
de calamidade pública de 
um município cumpre a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, deixando suspensas 
as restrições decorrentes de 
eventual descumprimento 
aos limites de despesa 
com pessoal e de dívida 
consolidada. Da mesma 
forma, é dispensando 
o cumprimento de 
resultados fiscais e a 
limitação de empenho. 
A calamidade pública se 
caracteriza por “situação 
anormal, provocada por 
desastres, causando danos 
e prejuízos que impliquem 
o comprometimento 
substancial da capacidade de 
resposta do poder público 
do ente atingido”. Ou seja, 
a ocorrência de situação 
fora do comum que exija 
respostas imediatas do 
poder público e que 
comprometem a previsão 
orçamentária.  

Racismo
Assinado pelo deputado Paulo Litro (PSDB), um projeto de 
lei prevê punição a dirigentes e torcedores que praticarem 
atos de intolerância nos estádios de futebol. Aprovado 
em redação na Alep, o texto segue para sanção, ou veto, 
do Executivo. A proposição prevê que atos de intolerância 
racial, étnica, religiosa e de xenofobia praticados nos 
estádios, e em um raio de até cinco quilômetros dos 
locais dos jogos de futebol, estarão sujeitos a sanções que 
reforçam a Lei Federal nº 7716/1989, impondo multas 
individuais e perda de incentivos fiscais aos clubes. O 
projeto também inclui o crime de injúria racial e sua 
tipificação, com punição a qualquer ato de homofobia.

 Adoção consciente
O deputado Mauro 
Moraes (PSD) é autor do 
projeto que tramita na 
Alep e pretende instituir o 
Programa Estadual “Adote 
um animal”, com oferta 
de ações preventivas, 
educativas e assistência 
aos animais que aguardam 
por adoção em abrigos 
ou centros de zoonoses. 
O objetivo é aumentar 
o número de adoções 
de animais em todo o 
território estadual através 
da oferta de diversos 
serviços gratuitos para os 
pets que aguardam por 
um novo lar. Dentre as 
ações estão o atendimento 
veterinário, incluindo 
tratamento clínicos, 
cirúrgicos e castrações; 
doação de insumos e 
equipamentos necessários 
para o funcionamento 
de espaços que abrigam 
animais (ração, produtos de 
limpeza e medicamentos).

DÁLIO FELBERG
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Mobilizações sobre o
pedágio no PR foram
decisivas para o TCU

As audiências públicas rea-
lizadas pelos deputados esta-
duais que integram a Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio, 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná, com a sociedade 
civil organizada sobre o novo 
modelo de concessão das 
rodovias do Paraná come-
çam a colher os primeiros 
frutos. Segundo os deputa-
dos, a decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU), em 
determinar que Ministério da 
Infraestrutura e ANTT conside-
rem os impactos das obras não 
realizadas na atual concessão 
e que a cessão das rodovias 
estaduais seja aprovada pela 
Assembleia Legislativa, é um 
marco histórico e uma grande 
vitória dos paranaenses que 
têm demonstrado insatisfação 
com o modelo proposto pelo 
Governo Federal e apoiado o 
trabalho dos deputados na 
Frente Parlamentar.

REVISÃO DA MINUTA
De acordo com a decisão, 

com data do dia 14 de abril, 
mas divulgada somente na 
segunda-feira (26), o Ministério 
da Infraestrutura e a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) terão que 
revisar a minuta do edital, 
passando a considerar a 
necessidade de autorização 
da Alep para a cessão das 
rodovias estaduais e a ana-
lisar os impactos dos inves-
timentos não realizados nos 
atuais contratos sobre as 
futuras concessões.

A opinião da sociedade civil 
e setores representativos do 
estado tem sido ouvida pelos 
deputados estaduais durante 
diversas audiências públicas 
realizadas pela Frente. Em 
13 encontros realizados, de 
forma presencial ou remota, 
em todos esses debates a 
decisão é unânime de que o 
modelo ideal é o com menor 
tarifa, sem a cobrança de uma 
taxa de outorga e contrários à 
aplicação do degrau tarifário.

“A decisão do TCU é his-
tórica e fundamental e vai 

Representação
O posicionamento do TCU foi uma resposta a uma solicitação 

feita pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio em 5 de março e 
assinada por 44 deputados estaduais contra diversos dispositivos 
da fase interna do processo licitatório do novo programa de con-
cessão de rodovias no Paraná. A representação aponta uma série 

de irregularidades e ilegalidades no processo conduzido pelo 
Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), entre eles a necessidade de autorização da 
Assembleia Legislativa para a cessão das rodovias estaduais; a 
realização de leilão com tarifa pelo menor preço, sem que haja 
um limite definido de desconto; a não cobrança da taxa de ou-

torga e de 40% de degrau tarifário.

Posição parlamentar
A decisão fortalece a posição da Frente Parlamentar sobre o 

Pedágio, na visão do deputado Tercílio Turini (CDN), também inte-
grante do grupo. “Defendemos isso desde o ano passado e agora o 
Ministério da Infraestrutura terá que atender as reivindicações dos 
paranaenses se quiser seguir adiante com a licitação”. O deputado 

considera muito importante o posicionamento do TCU em não 
aceitar que as obras de responsabilidade das atuais concessionárias 

sejam colocadas novamente nas futuras concessões.

efetivamente pautar um 
debate importante”, disse 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), integrante 
do colegiado. “São assuntos 
que vêm sendo debatidos nas 
audiências públicas que esta-
mos realizando por todo o 
Paraná. As rodovias estaduais, 
que representam um terço 
dos lotes, só podem ser incluí-
das no processo com delega-
ção formal e autorização dos 
deputados. Outro ponto sem-
pre questionado nas audiên-
cias públicas é que há 24 anos 
pagamos por centenas de 
quilômetros de rodovias que 

deveriam ter sido duplicados 
e o que diz o TCU? Que quando 
o Ministério da Infraestrutura e 
a ANTT enviarem o edital ele 
tem que estar prevendo para 
não ficar o usuário pagando 
pela duplicidade da mesma 
obra”, completou.

Para Romanell i ,  essa 
decisão, além de atender as 
demandas dos deputados e 
sociedade civil organizada, 
será “importante para o 
futuro dessa negociação que 
o Governo do Paraná tem que 
fazer com o Governo Federal”, 
sobre o novo modelo do 
pedágio no estado.

PARA Romanelli, a decisão atende demandas dos deputados e da sociedade, passo “impor-
tante para o futuro da negociação entre os Governos Estadual e Federal”

DÁLIE FELBERG/ALEP

Surpresa e decepção
A FNP (Frente Nacional 
de Prefeitos) avaliou com 
“surpresa e decepção” a 
decisão da Anvisa de vetar a 
importação da vacina russa 
Sputink V para o Brasil. 
O consórcio de prefeitos 
esperava a deliberação da 
compra de 30 milhões de 
doses do imunizante. “O 
consórcio, agora, se prepara 
para reavaliar os termos da negociação contratual à luz dos 
pontos indicados pela agência reguladora, em busca de uma 
solução que acelere o calendário de imunização das cidades 
brasileiras”, diz a FNP em nota.

Aeroportos
Leiloados no último dia 7, 
quatro aeroportos do Paraná 
(Afonso Pena, Bacacheri, 
Londrina e Foz do Iguaçu) 
devem receber as primeiras 
obras previstas em edital 
a partir de 2022. Até lá, o 
grupo CCR Aeroportos, que 
arrematou 15 aeroportos dos 
blocos Sul e Centro, terá pela 
frente uma série de trâmites 
burocráticos para assumir 
completamente a operação 
dos locais.

Calamidade pública
A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou dois projetos 
de decreto legislativo que 
reconhecem a ocorrência 
de estado de calamidade 
pública em 44 cidades do 
Paraná. A matéria avançou 
após receber votos 46 
favoráveis e três contrários. 
O pedido dos municípios é 
para a renovação da situação 
de calamidade até o dia 30 
de junho de 2021. Cascavel, 
Francisco Beltrão, Santa 
Terezinha de Itaipu e Siqueira 
Campos estão entre esses 
municípios.

Homeschooling
Foi protocolado na 
Assembleia Legislativa o 
projeto de lei que institui 
homeschooling ou ensino 
domiciliar na educação 
básica, formada por 
educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio 
para menores de 18 anos no 
Estado do Paraná. O projeto 
de lei foi assinado por 18 
parlamentares em uma ação 
coordenada pelo deputado 
Márcio Pacheco (PDT).

Sem previsão
Durante reunião da Comissão 
de Educação da Assembleia 
Legislativa do Paraná, o 
secretário de Estado da 
Educação do Paraná, Renato 
Feder, manteve a posição 
do governo do Estado de 
condicionar a volta às aulas à 
vacinação dos profissionais de 
educação e não estabeleceu 
prazo para que isso ocorra, 
dizendo não ter controle sobre 
os cronogramas de vacinação.

Censo
Com a confirmação do 
governo federal de que o 
Censo Demográfico está, 
mais uma vez, cancelado, a 
CNM (Confederação Nacional 
de Municípios) reitera que a 
medida, além de descumprir 
a legislação, prejudica a 
aplicação de recursos e a 
construção de políticas sociais 
no País, afetando, portanto, 
toda a população brasileira. 
O Censo é a mais importante 
radiografia do Brasil e os 
indicadores demográficos e 
socioeconômicos produzidos 
orientam investimentos 
e subsidiam políticas 
implementadas pelas três 
esferas de governo.

Igrejas
De acordo com levantamento 
do instituto Paraná Pesquisas, 
realizado de 12 a 16 de abril, 
55% dos brasileiros são 
contrários à abertura de igrejas 
na pandemia. Foram ouvidos 
2.176 eleitores, por meio de 
entrevistas pessoais e telefônicas. 
No começo de abril, o Supremo 
Tribunal Federal, por 9 votos a 2, 
manteve a proibição de cultos e 
missas presenciais na pandemia.

DIVULGAÇÃO
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colunaSanepar prorroga
Reclip e débitos na
negociação de dívidas

A Sanepar tem uma boa 
notícia para quem tem débitos 
com a Companhia: o Programa 
de Recuperação de Crédito 
Cliente Particular (Reclip) que 
prevê o parcelamento em até 
60 meses das dívidas dos clien-
tes privados, foi prorrogado 
até o dia 30 de agosto. Além 
disso, poderão ser incluídas 
na negociação as dívidas até 
o mês de março de 2021.

Anteriormente, o Reclip 
incluía as contas referentes 
até dezembro de 2020. Nesta 
nova fase, poderão ser rene-
gociados também os débi-
tos dos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2021. O 
programa traz uma série de 
benefícios como a dispensa 
do valor de entrada, a reti-
rada da multa de 2% e a redu-
ção da taxa de juros do par-
celamento que caiu de 0,46% 
para 0,1% ao mês.

Parcelas serão inseridas
nas faturas subsequentes

Depois de negociada a 
dívida, o parcelamento será 
incluído nas faturas subse-
quentes. A Sanepar destaca 
que não haverá pagamento 
em dinheiro em nenhuma 
das modalidades e antecipa o 
alerta para que nenhum cliente 
realize o pagamento em espé-
cie. Todas as parcelas serão 
lançadas diretamente nas fatu-
ras conforme a negociação.

Outro diferencial previsto 
no programa é que não haverá 
exigência de parcela mínima. 

Independentemente do valor 
do débito, da categoria do 
cliente (residencial, comer-
cial ou industrial), da sua 
faixa de consumo e do valor 
final da parcela após a nego-
ciação, a dívida poderá ser 
paga em até 60 meses.

Com a prorrogação, o 
prazo para aderir ao RECLIP 
se estende até 30 de agosto 
e todos os clientes particula-
res, incluindo consumidores 
comerciais e industriais, pode-
rão negociar suas dívidas. O 

diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, destaca a 
importância social dessa pror-
rogação do prazo e a inclu-
são das contas do primeiro 
tr imestre:  “Entendemos 
que o agravamento da crise 
do coronavírus trouxe a 
necessidade de ampliação 
do prazo. É uma ação que 
reflete a preocupação da 
nossa Companhia em ajudar 
os clientes em um momento 
tão sensível, o da pandemia, 
pelo qual estamos passando”.

A s  va n ta ge n s  pa ra  o 
cliente disposto a liquidar 
a sua dívida incluem tam-
bém a facilidade de acesso 
ao programa que pode ser 
feito direto nas agências de 
atendimento presencial, de 
acordo com a programação 

de horário de cada regional, 
pelo site da Sanepar, pelo 
telefone 0800 200 0115, pelo 
e-mail das regionais que tam-
bém está disponível no site da 
Companhia, e ainda por técni-
cos que farão as negociações 
presenciais em campo.

O programa benefícios como a dispensa do valor de entrada, a retirada da multa de 2% e a 
redução da taxa de juros do parcelamento que caiu de 0,46% para 0,1% ao mês

DIVULGAÇÃO

Termina hoje (28), às 9 horas, o prazo para formaliza-
ção de lances no leilão de 98 veículos da Polícia Militar 
do Paraná. Eles se tornaram inservíveis para uso policial 
nas ruas, mas são úteis para uso no cotidiano, fora da ati-
vidade. Eles estão em pátios de quartéis de cidades do 
Oeste do Estado e em São José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba. O dinheiro arrecadado nesse 
leilão servirá para reequipar a frota da Polícia Militar.
Toda a negociação ocorre virtualmente pelo site do 
leiloeiro. Os compradores precisam formalizar um cadastro 
com dados pessoais neste site para efetivar os lances. 
Com os outros 99 veículos já leiloados até ontem (27), 

a PM coloca à venda, nestes dois lotes, 197 automóveis, motocicletas, ônibus e pequenos caminhões.

SESP/PR

Extemporânea 
Militantes bolsonaristas 
espalham em Brasília adesivos 
com fotos do presidente 
e o slogan: “Bolsonaro 
2022 - Consertamos, Agora 
avançamos”. É propaganda 
eleitoral antecipada.

Drible
Apesar do esforço das 
autoridades contra a 
pandemia, festas estão 
acontecendo em destinos 
turísticos praianos. Em casas 
particulares alugadas por 
marcas famosas locais.

Ou seja...
... famosos bares e boates 
se mudaram para amplas 
mansões alugadas pelos 
empresários, de preferência 
na periferia. O esquema 
tem aumentado nas 
capitais, em especial. 

Brecha
A Quinta Turma do STJ absolveu 
um detento que entrou com 
três chips no presídio após a 
volta de um indulto, a famosa 
“saidinha”. Simplesmente 
porque o Código Penal 
Brasileiro não prevê como crime 
o ingresso de chip de telefone 
na cadeia, com acessórios ou 
similares do aparelho - este, 
sim, é proibido.  

Migração urbana
Em tempos modernos, o 
jovem do campo continua 
a migrar a cada dia mais 
para as grandes cidades, 
e a cada ano mais cedo. É 
tradição há décadas. Mas o 
“esvaziamento” do campo 
preocupa movimentos em 
defesa do apoio socioeducativo 
da turma da roça.

Fixar raízes
Uma frente de movimentos 
sociais apresentou ao 
Congresso Nacional o Projeto 
de Lei 9.273/2017, para o 
governo instituir a Política e o 

Os pré-candidatos
A um ano das convenções partidárias, o mercado já tem noção 

de que a disputa presidencial não trará grandes surpresas 
com lançamentos vindouros. O desafio será descobrir quem 
representará a esperada “terceira via”, com o debate mais 

acalorado sobre o desgaste da polarização, embora recentes 
pesquisas apontem que o brasileiro é personalista no voto e pode 
optar entre as iminentes candidaturas de Jair Bolsonaro ou Lula da 
Silva. Correrão por fora, com alguma chance, Ciro Gomes (PDT) e 
João Dória Jr (PSDB ou outro partido). Nenhum dos empresários 
consultados pela Coluna nos últimos dias acredita que o ex-juiz 

Sergio Moro vá se lançar ao Palácio do Planalto. 

Plano Nacional de Juventude e 
Sucessão Rural. A conferir.

Tão perto, tão longe
A empresa brasileira que 
o contratou tentou driblar 
a Justiça do Trabalho, mas 
não conseguiu. Apesar de 
trabalhar num navio de 
bandeira italiana, cuja maior 
parte da rota de navegação 
foi em águas do Brasil, um 
jovem conseguiu seus direitos 
trabalhistas. 

Radiografia da Ordem
O vice-presidente da OAB, 
Luiz Viana, lança amanhã 
o manifesto “OAB em 
Defesa da Advocacia”. 
Reúne líderes nacionais que 
pedem melhores condições 
de trabalho em meio à 
pandemia, aumento de 
representatividade e resgate 
de uma instituição apartidária 
e independente. 

MERCADO
Cobram o Governo
Quase sete entre cada dez 
brasileiros (67%) acreditam que 
o governo federal erra se não 
agir agora para combater as 
mudanças climáticas. Os dados 
são do levantamento Earth Day 
2021, realizado pela Ipsos com 
entrevistados de 30 nações. 

Cobram o patrão
E três em cada quatro pessoas 
(75%) afirmam que, se as 
empresas locais não agirem 
agora para combater as 
mudanças climáticas, elas 
estarão falhando com seus 
clientes e funcionários. No 
mundo, são 68%.

Caseiros
Levantamento do portal OLX 
revela aumento na busca por 
itens usados para produção de 
vídeo no 1º trimestre de 2021. 
Dentre os produtos procurados 
estão Alexa (+603%), Ring Light 
(+205%), Câmera filmadora 
(+36%) e Microfone (+31%).
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Estrada Nakata recebe melhorias
no distrito de Serra dos Dourados

A Secretaria Municipal de 
Serviços Rodoviários iniciou 
nesta semana a readequa-
ção da Estrada Nakata, entre 
a Rodovia BR-487 (a Estrada 
Boiadeira) e a estrada rural 
Drongo, no distrito de Serra 
dos Dourados. Os serviços 
serão executados em um tre-
cho de aproximadamente dois 
quilômetros, beneficiando 
vários produtores rurais.

O secretário municipal de 
Serviços Rodoviários, Mauro 
Liutti, explicou que o objetivo 
é mexer em toda a extensão da 
estrada. “A situação mais com-
plicada era ali bem no começo. 
Não havia caixas para conten-
ção de água das chuvas, por isso 
ficava muita areia acumulada, 
provocando transtornos aos 
motoristas e moradores”, disse.

Por determinação do 
prefeito Celso Pozzobom, a 
Prefeitura destacou escava-
deira hidráulica para abrir 
novas caixas e limpar as exis-
tentes, pá carregadeira e 
motoniveladora para as cor-
reções no leito da estrada. 
“Vamos alargar um pouco a 
passagem, levantar o leito e 
reforçar a compactação nos 
trechos mais íngremes”, acres-
centou o secretário.

As obras eram aguardadas 
há tempos pelos moradores. 
Rosilei Regina Topa, avicultora 
com duas granjas que produzem 
matrizes em sua propriedade, às 

Prorrogadas as inscrições para o curso de corte e costura industrial
O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial 
(Senai-PR) prorrogou as inscri-
ções para os cursos das Carretas 
do Conhecimento, parceria que 
envolve a Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho, 
a Fundação Volkswagen e 
as Agências do Trabalhador. 
Umuarama foi contemplada 
com o curso de corte e costura 
industrial e a possibilidade de 
até três turmas de 20 alunos, 
totalizando 60 participantes.

Agora os interessados 
poderão realizar a inscrição 
até 4 de junho e o início das 
aulas está previsto para 5 de 
julho, com todos os cuida-
dos para evitar a transmissão 
do coronavírus. O cadastro 
deve ser feito no site justiça.

margens da estrada, disse que 
viu vários caminhões de ração 
e insumos atolarem no areião. 
“Tinha muita areia parada ali na 
entrada. Nós recebemos ração e 
insumos e entregamos ovos 
regularmente para a indús-
tria em Umuarama. Tem trá-
fego de caminhão quase todo 
dia por aqui. As obras vão 
melhorar para todo mundo. 
O trabalho está f icando 
muito bom”, disse a produtora.

Prazo
O secretário estima que com mais uma semana de trabalho a Estrada Nakata estará total-

mente recuperada e adequada ao tráfego. A Secretaria de Serviços Rodoviários realiza perio-
dicamente os serviços de manutenção das estradas de leito natural de Umuarama, melho-

rando as condições para os produtores e moradores da zona rural. Há poucos dias as equipes 
trabalharam na Estrada Iarama, que liga a rodovia PR-468 à Estrada São Tomé, na divisa com 

Perobal. As estradas rurais de Umuarama formam uma malha de mais de 600 quilômetros que 
exige atenção constante. “Praticamente o tempo todo estamos cuidado de estradas, limpando, 
recuperando estragos, fazendo manutenção e em muitos casos melhorias também”, disse Mau-
ro Liutti. “É pelas estradas que os lotes rurais, sítios e fazendas têm ligação às rodovias e acesso 

a Umuarama. Elas são essenciais para o escoamento da produção agropecuária da região, o 
transporte escolar e o deslocamento das famílias ao nosso comércio e setor de serviços”, acres-

centou o prefeito Celso Pozzobom.

pr.gov.br, no banner Carreta 
do Conhecimento 2021.

“Caso haja dificuldade para 
se inscrever pelo site basta ir até 
a agência (esquina da Av. Rio 
Branco com a Rua Ney Braga). 
Uma funcionária ajudará na ins-
crição e nem é necessário agen-
damento, só chegar e informar 
à recepção que o candidato será 
orientado”, explicou o gerente 
da Agência do Trabalhador de 
Umuarama, Reginaldo Barros.

É importante que os inte-
ressados antecipem a inscri-
ção, para que seja identifi-
cada a demanda. Por conta 
da pandemia, as aulas serão 
75% on-line, por Ensino a 
Distância (EAD), e os outros 
25% de forma presencial. As 
aulas on-line terão todo o 

suporte dos parceiros. Já para 
as aulas presenciais, os alu-
nos serão submetidos a testes 
rápidos da covid-19, medição 
de temperatura e ao cumpri-
mento das medidas sanitárias 
para prevenção ao coronavírus 
(uso de máscara, álcool em gel 
e distanciamento adequado).

O secretário de Indústria, 

Comércio e Turismo do muni-
cípio, Edvaldo Ceranto Júnior, 
disse que o curso atende à pro-
posta da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, podendo ins-
crever pessoas em situação de 
rua e usuários do Centro POP e 
dos CRAS (Centros de Referência 
da Assistência Social).

Para participar das Carretas 

do Conhecimento é necessá-
rio ter 18 anos ou mais, ensino 
fundamental, conhecimentos 
de informática básica e possuir 
smartphone; 20% das vagas são 
reservadas para mulheres e 10% 
para idosos. Mais informações 
na Agência do Trabalhador ou 
pelo e-mail carretasdoconheci-
mento@sejuf.pr.gov.br.

SERÃO alargadas as passagens, levantado o leito e reforçada a compactação nos trechos mais íngremes

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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44. 99905-6971 44. 3622-6505

Projetos Arquitetônicos
Projetos Complementares
Estudo de Impacto de Vizinhança
Prevenção Incêndio
Estrutural
Regularização de Obras
Unificação/Desmemb. de lotes
Planilhas da Caixa Econômica
Execução de Obras

RAFAEL REMOR
CAU-PR A 104030-8

Barco usado em atentado contra
policiais na fronteira é apreendido

Uma lancha que, segundo a 
polícia, pode ter sido a mesma 
que foi utilizada em um aten-
tado contra uma equipe de 
policiais na noite do último 
dia 15, no rio Paraná, foi 
apreendida e encaminhada 
à Umuarama, na sede do 
Pelotão da Polícia Ambiental.

A embarcação será subme-
tida a uma perícia para que 
possa ser confirmada que se 
trata da mesma utilizada por 
criminosos naquela ocasião. A 
lancha com motor de 200 hp 
permanece recolhida.

Segundo o tenente Namur 
Zandoná, comandante da uni-
dade do BPFron de Umuarama, 
nenhuma pessoa foi presa na 
ocasião, mas existem indícios 
que levam à suposta identifica-
ção dos autores do crime.

RELEMBRE O CASO
Policiais que faziam um tra-

balho de observação nas águas 
do rio Paraná, entre os portos 
Camargo e Figueira, sofreram 

A Polícia Ambiental do 2º Pelotão em Umuarama arrecadou aproxima-
damente 400 quilos de alimentos e 100 quilos de ração para animais 
domésticos, em uma campanha realizada na cidade. Na manhã de ontem 
(terça-feira, 27), os militares entregaram os donativos para as entidades 
assistenciais e também para famílias carentes.  Os donativos foram arrecada-
dos durante a ação solidária referente aos 64 anos do Batalhão de Polícia 
Ambiental Força Verde no Paraná. As doações foram realizadas pela co-
munidade que abraçaram a campanha da Polícia Ambiental. As entidades 
atendidas foram:  Abrigo Tia Lili – que abriga crianças, Lar São Vicente de 
Paulo – abrigo de idosos e a SAAU – Sociedade de Amparo aos Ani-
mais de Umuarama, além de várias famílias afetadas pela crise da pandemia.

Apreensão gera prejuízo de 
R$ 130 mil a contrabandistas

O Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFrpn) em con-
junto com a Polícia Federal (PF) 
realizou um patrulhamento na 
madrugada de ontem (terça-
-feira, 27) que resultou em um 
prejuízo estimado em R$ 130 mil 
ao crime organizado da região.

Policiais federais e militares 
(BPFron) participaram da ação, 
que ocorreu em Francisco 
Alves (69 quilômetros de 

o atentado por parte de con-
trabandistas na madrugada 
da quinta-feira, 15. A embar-
cação em que eles estavam 
partiu ao meio e quatro poli-
ciais foram jogados no rio.

De acordo com o coman-
dante geral da Polícia Militar 
do Paraná, coronel Hudson 
Teixeira, os policiais esta-
vam em uma embarcação 
pequena, geralmente utilizada 
para ações de monitoramento 
aquático, quando uma embar-
cação grande e carregada 
com contrabando (cigarros) 
se aproximou em alta veloci-
dade, colidindo contra o barco 
ocupado pela equipe.

Ao descobrirem que afun-
daram a lancha policial, os 
contrabandistas deram a volta, 
passando a procurar pelos náu-
fragos. “Acreditamos que eles 
atentariam novamente contra 
a vida dos policiais, que conse-
guiram se esconder. Dois delas 
nas margens perto do local onde 
aconteceu o atentado e outros 

dois foram boiando pela corren-
teza”, contou o comandante.

De acordo com equipes do 
corpo de bombeiros que foram 
ao local e atuaram no resgate, 

dois policiais foram resgatados 
a cerca de 20 quilômetros de 
onde aconteceu o choque.

Um dos PMs atua no BPFron 
em Umuarama, outro integra o 

choque de Maringá e o terceiro 
é do Destacamento da PM de 
Loanda. Eles estavam acompa-
nhados de um investigador do 
Denarc de Maringá.

EMBARCAÇÃO apresenta ranhuras no casco que configuram eventual choque que pode ter sido contra a lancha usada pelos PMs na 
madrugada do atentado

ALEX MIRANDA

Umuarama). Eles perceberam 
uma movimentação suspeita 
em área de mata fechada e 
resolveram se aproximar para 
uma fiscalização mais apu-
rada. Após acompanhamento 
tático aos veículos, um Pálio e 
um Astra, os criminosos aban-
donaram os carros próximos a 
lavoura de milho e não foram 
mais localizados.

A ação integrada entre 

Polícia Federal e BPFron 
resultou na apreensão dos 
dois veículos carregados com 
aproximadamente quarenta 
caixas de cigarro contraban-
deados, acarretando um pre-
juízo estimado em R$ 130 mil 
ao crime organizado.

Os materiais apreendidos 
foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Federal 
em Guaíra.

VEÍCULOS apreendidos foram encaminhados com as cargas à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Polícia Militar prende acusado 
de esfaquear criança de 8 anos 

Foi preso por policiais 
miliares no final da tarde de 
ontem, o homem de 25 anos 
de idade, acusado de ter aten-
tado contra a vida do primo de 
apenas 8 anos, que foi vítima 
de 11 golpes de faca. O crime 
aconteceu no final da tarde de 
segunda-feira, 26.

A denúncia anônima de um 
morador de uma propriedade 
rural nas imediações situada 
nos fundos do conjunto gua-
rani foi o que levou os policiais 
ao paradeiro do acusado. No 
início noite de ontem ele foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia onde forma tomadas as 
devidas providências.

SAÚDE DA VÍTIMA
É considerado estável o 

quadro de saúde do menino 
de 8 anos que foi esfaqueado 
pelo primo na tarde da 
última segunda-feira (26), em 
Umuarama. No início da tarde 
de ontem (terça-feira, 27), a 
equipe da Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Pediátrica do 
Hospital Norospar, coordenada 
pelo médico Rudy Ferrarini, 
emitiu boletim médico.

Segundo o informativo, o 
menino “segue estável, respi-
rando em ar ambiente, sem 
uso de droga vasoativa. Em 
processo de recuperação clí-
nica. Segue com tratamento 
de suporte clínico e acom-
panhada de toda equipe 
UTI pediátrica, cirurgião 
pediátrico, fisioterapeutas 
e demais especialistas”.

A agressão ocorreu por 
volta das 15h25 da segunda, 
na Rua Santa Eliza, Jardim 
Shangri-lá, e teria sido moti-
vada depois que o acusado 
teve um surto psicótico. O 
homem de 25 anos, que fugiu e 
se escondeu em uma mata da 
região, próximo da residência 
é primo da vítima.

De acordo com o pai, ele 
saiu de alta médica da clí-
nica Santa Cruz há cerca de 
6 meses. Ele chegou a ficar 

internado por cerca de 9 
meses até que foi liberado 
pelos médicos.

“O médico que o atende 
disse à família que ele sofre de 
distúrbios mentais”, revelou o 
pai do acusado, que reforça. 
“Se ele aparecer aqui serei o 
primeiro a chamar a polícia. 
Ninguém aqui aceita o que ele 
fez com meu sobrinho”.

A polícia também infor-
mou que o acusado só encer-
rou as agressões ao menino, 
depois que outra criança des-
feriu uma martelada em sua 
cabeça. Um cerco policial foi 
feito na mata e buscas reali-
zadas até as 20h com a finali-
dade de encontrar o agressor, 
mas ele não foi localizado.

A criança foi socorrida pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). Ele sofreu ao 
menos 10 perfurações provoca-
das por uma faca, que foi apreen-
dida pela Polícia Militar e entregue 
para a Polícia Civil, que já inves-
tiga a tentativa de homicídio.

LÂMINA 
usada no crime foi 
apreendida. Criança 
foi atingida com 11 
golpes

DIVULGAÇÃO

Suposto roubo leva Polícia Militar a 
localizar quase 300 kg de maconha

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares 
que atuam no município de 
Maria Helena (25 quilômetros 
de Umuarama) a apreender 
quase 300 quilos de maconha 
no início da tarde de ontem 
(terça-feira, 27).

Segundo os policiais, 
depois que receberam a infor-
mação de que um roubo que 
estaria ocorrendo no trevo 
que dá acesso à cidade de 
Douradina, onde um veí-
culo Volkswagen Jetta de cor 
branca, sem placa teria inter-
ceptado um utilitário Fiat 
Strada branco. Os ocupantes 
anunciaram o assalto. O moto-
rista da Strada foi colocado 
deitado no chão do veículo e 
levado como refém sentido 
à Douradina. O Jetta seguiu 
em direção a Umuarama. Foi 
quando os PMs começaram a 
diligenciar em busca do para-
deiro dos envolvidos.

Perto de um canavial foram 
encontrados rastros de um 
veículo que havia entrado em 
alta velocidade. Partindo daí 
os PMs começaram a segui-
-lo e, aproximadamente um 

quilômetro depois de estrada 
de chão, foi encontrado, em 
estado de abandono, o Fiat 
Strada, que tinha emplaca-
mento de Ibirite/MG.

No interior foi encontrada 
uma grande quantidade de 

maconha, pesando 281,8 qui-
los. A suposta vítima do roubo 
não foi localizada e, diante do 
que foi constatado, o utilitá-
rio, juntamente com a droga 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia de Umuarama.

DROGA apreendida estava dentro de veículo supostamente tomado de assalto

DIVULGAÇÃO

Na manhã de ontem (terça-feira, 27), policiais militares de 
Moreira Sales (município situado a 57 quilômetros de Umuarama) 
prenderam um casal suspeito da prática de furtos na região e tam-
bém apreenderam uma espingarda. Denúncias levaram os policiais a 
localizar a dupla, que estaria homiziada em uma residência na área 
central. Os policiais foram até o endereço e entraram na casa com 
autorização dos proprietários. Em um dos quartos eles localiza-
ram um homem de 33 anos, morador de Paulista/PE e a mulher 
de 34 anos, residente em Nova Aurora. Com eles foi encon-
trada uma mochila contendo produtos de furto. Foi apreendido 
um tablet, frascos de perfume, roupas e outros objetos, sendo 
que os suspeitos afirmaram serem objetos realmente furtados. 
Já a espingarda calibre 12, estava municiada com 6 munições 
intactas que foi localizada escondida embaixo da pia cozinha e 
enrolada em um cobertor.

DIVULGAÇÃO
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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

Saúde registrou mais uma morte
por covid além de novos 48 casos

A Prefeitura de Umuarama 
divulgou, na tarde de ontem 
(terça-feira, 27), mais um bole-
tim sobre os casos de corona-
vírus e confirmou o 152º óbito 
em decorrência da doença. 
A vítima é um homem de 67 

anos, que estava internado no 
hospital Cemil. Além disso, a 
Secretaria de Saúde registrou 
mais 48 casos positivos da 
doença nesta terça, elevando 
para 9.905 o número de pessoas 
com diagnóstico positivo para o 

coronavírus, das quais 9.323 já 
estão curadas, 400 permanecem 
em isolamento domiciliar.

Também subiu para 55 o 
número de pacientes hospi-
talizados – 29 em unidades de 
terapia intensiva (UTIs) e 26 

em leitos de enfermaria em 
Umuarama, Goioerê, Cianorte, 
Paranavaí, Maringá e Sarandi.

Nos hospitais da cidade 
com ala Covid, a lotação atin-
giu 100% nas UTIs (38 leitos 
ocupados) e supera 81% nas 

enfermarias (52 pacientes 
nos 64 leitos contratados pelo 
SUS). Do total de 24.996 noti-
ficações de síndromes gripais, 
registradas desde o início da 
pandemia, 14.940 foram des-
cartadas para coronavírus.

Copel doa 217 cilindros de oxigênio para o tratamento do coronavírus
A Copel doou ontem (27) 217 

cilindros ao Governo do Paraná 
para uso no armazenamento de 
oxigênio medicinal, insumo uti-
lizado no tratamento de pacien-
tes com quadros avançados de 
covid-19. Os equipamentos, 
que possuem diferentes capa-
cidades de armazenamento, 
foram remanejados do esto-
que da empresa e entregues à 

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou por meio de exames de biologia molecular realizados pelo 
Laboratório Central do Paraná (Lacen-PR) e Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) o primeiro 
caso de paciente com covid-19 e dengue ao mesmo tempo. Os exames confirmaram co-detecção pelos vírus 
Sars-CoV-2 (Covid-19) e Denv-2 (dengue sorotipo 2). A co-detecção foi confirmada em paciente do 
sexo masculino, de 31 anos, residente em Ortigueira, área da 21ª Regional de Saúde, de Telêmaco Borba. 
O paciente foi internado para o tratamento da covid-19, mas concomitantemente foi realizada coleta de 
amostra para exame da dengue, que também positivou, porém sem sintomas de agravamento, para a segunda 
doença. O homem já teve alta hospitalar e está bem.

Secretaria estadual da Saúde, 
e vão garantir reforço no supri-
mento de oxigênio para os 
municípios.

Os cilindros passam, na 
sequência, por um processo de 
manutenção através da White 
Martins, englobando pintura, 
higienização e troca de regis-
tro. Esse processo será cus-
teado pelo Grupo Boticário. 

Em seguida, os cilindros inte-
grarão uma reserva técnica 
da Secretaria da Saúde junto 
à Defesa Civil, que administra 
a logística de entrega para os 
municípios segundo a critici-
dade de seus estoques em uni-
dades de pronto atendimento 
ou hospitais de pequeno porte.

Além dos cilindros da 
Copel, a Secretaria da Saúde 
também recebeu a doação de 
100 novos cilindros adquiridos 
pela Petrobras. Cada unidade 
tem capacidade de 50 litros de 
oxigênio, o equivalente a 10m³. 
Os equipamentos também 
foram entregues nesta terça-
-feira (27) e estão prontos para 
serem distribuídos.

O secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, reforçou a 
importância do momento de 
chegada da doação. “Nós con-
tinuamos em uma pandemia 
e nossos leitos hospitalares 

continuam cheios. Por isso, 
temos a necessidade de con-
tinuar com o manejo de cilin-
dros de oxigênio. Já temos 
uma reserva de 300 cilindros, 
e agora recebemos mais 317 
unidades através da doa-
ção destas duas importantes 

empresas”, disse o secretário. 
“Centralizamos a organiza-
ção das entregas na secreta-
ria e fazemos a distribuição de 
acordo com a necessidade dos 
serviços de saúde, tudo através 
da logística da Defesa Civil”, 
acrescentou Beto Preto.

OS equipamentos de diferentes capacidades de armazenamento, foram remanejados do es-
toque da empresa e entregues à Secretaria estadual da Saúde

GILSON ABREU/AEN

AMÉRICO ANTONIO/SESP
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  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
F. ANDRADE S/C LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 95.640.843/0001-
6 9 ,  e s ta b e l e c i d o  n a  R u a 
Desembargador Lauro Lopes, 
3703, sala 03, Zona I, CEP 87.501-
210, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal nº 
17.719/1993. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
A L F R E D O  O L I M P I O  D A 
SILVA, inscrita sob nº CPF 
794.477.329-68, estabele-
cido na Avenida Brasil, 1809, 
CEP 87.503-470, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal nº 
20.497/1997. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

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

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

TORO VOLCANO 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT  R$ 134.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Afsu empata com o Corinthians fora
de casa na primeira etapa do Nacional

A primeira partida do 
time profissional de futsal de 
Umuarama pela Liga Nacional 
de Futsal (LNF), foi na noite 
de segunda-feira, 26, contra 
o forte time do Corinthians. O 
embate aconteceu no Ginásio 
Poliesportivo Wlamir Marques, 
em São Paulo/SP.

Jogo pegado por ambas as 
partes, ficou marcado com o 
time do Umuarama apertando 
na marcação contra o adversá-
rio nas saídas de bola do início 
ao fim da partida. No primeiro 
tempo Ouchita sofreu falta 
do Goleiro Careca dentro da 
área e foi marcado um pênalti 
para o Umuarama Futsal. Caio 
Gonzalez bateu com categoria e 
converteu o primeiro tento para 
o time paranaense. Depois do 
gol do Umuarama, o Corinthians 

foi pra cima mas a equipe da 
Capital da Amizade ‘segurou as 
pontas’ e mostrou ótimo entro-
samento, sem dar espaço na 
linha de defesa. Ainda no pri-
meiro tempo o time da casa con-
seguiu empatar numa cobrança 
de falta de Tatinho onde o pivô 
Daves desviou pra dentro do 
gol. Na segunda etapa o jogo 
se manteve bem equilibrado 
onde os destaques foram as 
defesas das equipes, que não 
deixando claras oportunidades 
de gol para ambos.

O próximo desafio da AFSU 
será sábado dia primeiro de 
maio, às 13h em casa, no 
Ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa, com portões 
fechados para o público. O 
jogo será contra a experiente 
equipe do Joaçaba.

COM o placar de 1 x 1 contra o Corinthians, o Umuarama Futsal segue em 7º colocado na geral

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU
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Palavras cruzadas

Você tende a se envolver no emprego, irá em 
busca de evolução e assumirá um papel de 
maior destaque. Na saúde, deve adotar hábi-
tos mais saudáveis, sobretudo na alimentação. 
Mas se precisa viajar a trabalho, é melhor agir 
com cautela, pois talvez rolem perrengues. 

Tudo indica que irá se dedicar às suas tarefas, 
estará responsável e contará com criatividade 
pra solucionar problemas. Há sinal de trans-
formações na sua rotina no serviço.. Em vez 
de agir por impulso, tenha mais cuidado ao 
escolher com quem se associa.

A Lua tá plena e troca likes com Plutão, sinal 
de que devem rolar transformações na maneira 
como pensa e fala. Pode dar ruim no trabalho. 
Corre o risco de se distrair ou se confundir, o 
que deve prejudicar seus contatos com cola-
boradores, colegas e chefes. 

Seu signo deve ficar mais altruísta, gene-
roso e criativo, além de renovar e aprofundar 
as relações pessoais. Um amigo pode te 
dar uma mão quando precisar. Corre o risco 
de fazer péssimos investimentos e cometer 
extravagâncias por conta de más influências 
de amizades.

Tende a usar toda a sua força interior para 
encarar suas ansiedades e superar o desânimo. 
Também pode se descuidar do corpo e ganhar 
uns quilinhos a mais. Cautela com problemas 
digestivos. Tende a correr atrás dos seus obje-
tivos com entusiasmo.Com o mozão, o papo e 
as risadas devem ir longe.

O convívio social tende a trazer crescimento 
pra você e pode evoluir ao participar de gru-
pos, instituições e organizações. A Lua deixa 
o seu signo mais imaginativo, otimista, entu-
siasmado e curioso, mas também descuidado, 
idealista e pouco prático. 

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 28 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Gêmeos. 
Seu número principal é o 30. O 3 que faz a pessoa indecisa e confusa no nível pessoal 
e no emocional. O 3 que dá indefinição, mas dá generosidade. O que pode causar 
duplicidade amorosa e conjugal ou mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 28 de abril 

A Lua migra pra sua Casa do Dinheiro à tarde 
e talvez não se apegue tanto a bens materiais, 
mas pode gastar com coisas que te dão alegria 
e conforto. No amor, tende a buscar sinceri-
dade, liberdade e que o seu amor. Se entregue 
por completo ao romance. 

Suas relações tendem a ficar transformado-
ras e íntimas. Mais criativo, seu signo saberá 
animar e divertir as pessoas. Será fácil fazer 
contatos e fechar parcerias profissionais.No 
amor, talvez fique mais flexível e prestativo 
com o mozão. Há chance de se envolver com 
alguém do trabalho. 

Por comodismo e descuido, talvez não consiga 
avançar em suas metas. Se estiver na pista, 
seu poder de sedução deve ganhar muitos 
matches. Com o mozão, talvez não leve as 
coisas tão a sério. Com a Lua no setor mais 
caliente do seu Horóscopo, tudo indica que irá 
se aventurar mais no sexo.

Nos negócios, tende a mostrar integridade, 
honestidade e moral. Aí corre o risco de se 
dar mal por causa de amigos errados. Atenção 
pra não fazer papel de trouxa! Com o mozão, 
podem pensar em mudar de cidade.

Há sinal de mudanças nas finanças. Tende a 
ficar imprudente, aí os boletos não perdoam e 
podem te dar uma surra igual à que a seleção 
levou na Copa do Mundo.Com o mozão, vai 
gostar de mandar whats sobre o seu dia, decla-
rações e marcar o love em posts engraçados.

Meninos e meninas, a quarta começa bom-
bando. Só é bom não sair contando seus 
louros porque a energia tá braba e o clima 
pode ser de antipatia e pessimismo. As coi-
sas podem desandar se atua com ensino, 
escrita, comunicação, viagens ou transporte.

Os poderes do cravo-da-índia  
Cravos-da-índia são utilizados há 

séculos na mágica da bruxa para atrair 
amizade e dinheiro para o destinatário. 
Eles são considerados uma erva mágica 
especialmente poderosa.

O cravo-da-índia é considerado 
masculino e está associado ao planeta 
Júpiter e ao elemento do fogo. Usado 
para resfriados e insônia. 

Na Grécia antiga, as pétalas e folhas 
costumavam prever o futuro, proteger 
contra bruxas do mal e curar os doentes.  
Em feitiços mágicos, os cravos-da-índia são 
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QCTC
PUBERDADE

PRAREUNIR
MOLHOSOVO

PALCAIS
NADARARS

RPOSIÇÕES
ROSARIOSA

XISFAMDC
PIORATEOR

TANDALA
LOMBARCI

NATLAVA
SANFONEIRO

SUSSURROS

Mistura
passada
na linha 
de pipas

Número 
de cores
primárias

Deus 
do amor

(Mit.)

Acompa-
nhamento
do macar-
rão (pl.)

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Abrigos pa-
ra crianças

desam-
paradas

Letra-sím-
bolo do

Super-Ho-
mem (HQ)

Sagrada;
santa

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

A quarta
nota da
escala

musical

O de
nicotina
é alto no
cigarro

Consumir
(o jornal) 

(?)
poucos: 
gradual-
mente

Estabele-
cimento

que serve
bebidas

"Gôndola" e "pátina",
quanto às suas
sílabas tônicas 

Que coisa?

Pré-ado-
lescência

Para
(red.)

Locomo-
ver-se na

água

Contas para
reza (Catol.)
Nome da
letra "X"

Tocador de
acordeão
Murmú-

rios

Locais na
fila (pl.)
O dente 
do juízo

Exercita
as pernas 
Apelido de
"Manuela"

Agrupar 
Instru-
mento

dos anjos 

Barco
pequeno

Capítulos

Base da
omelete
Gero;

produzo
Parte de
um porto
O maior

continente

Matéria
vulcânica
Privado

de vestes

Taís
Araújo,

atriz

A, em
espanhol
Tombar; 

ir ao chão

Relativo 
às costas

Fica mais
doente

Forma do
martelo

2/la. 5/sacra. 7/rosário. 8/posições. 9/sussurros.
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G F D S
A L M O N D E G A

E C O A R R E M A R
O R N A R O L A

F R I A O S C A R
D O C R E R A

P O S T A N A U
O C O R R E N C I A

O O O A I Z
L A C B A X E

M E S A R I O I D
T T E T N I C O

V I R A L D R A
V A R E J E I R A

C O L E R A S A M

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.

usados tradicionalmente para invocar pros-
peridade e proteção. É especialmente bom 
como proteção para crianças. Também é 
usado no exorcismo e na purificação.

Os cravos-da-índia são tradicional-
mente utilizados para feitiços de proteção 
para as crianças, para o exorcismo e para a 
purificação. Seu perfume ajuda a aumen-
tar a confiança e a romper o pensamento 
escondido, mas, também, “conforta o cora-
ção”. Uma boa adição aos saches.

Cravos-da-índia são frequentemente 
usados para banir e evitar as forças hostis 

ou negativas. Em uma extensão, eles 
são úteis como blindagem contra ata-
ques psíquicos e magia indesejável. Eles 
podem ser usados para expulsar espíritos 
e entidades indesejadas, ou fazer coisas 
tão mundanas como parar a fofoca.

Além do uso culinário, o cravo-da-ín-
dia pode possuir muitos outros bene-
fícios, pois é poderoso para limpar a 
nossa aura. Ele também proporciona 
vigor para pessoas debilitadas por 
doenças diversas, além de afastar o 
medo e a opressão. Para uso medicinal, 

ele é próprio para combater infecções 
bucais, agindo como um potente bac-
tericida. É também muito indicado nas 
magias de amor dos espíritos ciganos.

Assim sendo, o cravo-da-índia pode 
ser utilizado in natura, em chás de infu-
são ou mesmo em banhos de limpeza 
energética. O banho de cravo-da-índia 
é indicado para combater a inveja, o 
mau olhado e olho gordo, além de afas-
tar as energias negativas. 

Fonte: Wicca e Terapia das Almas 
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Se o cotidiano lhe parece pobre, não 
o acuse: acuse-se a si próprio de não 
ser muito poeta para extrair as suas 

riquezas. (Rainer  Rilke)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Aline da Silva Galharini, 
Wanderley Stevanelli, Marcia Barussi, Renata Correa e Zilma Olga Araújo.   Da coluna: felicidades.

TOPO
O Boticário acaba de ser apontada como 
uma das marcas mais influentes entre 
os brasileiros no ranking “The Most 

Influential Brands” de 2020, idealizado 
pela Ipsos, empresa líder em pesquisa 
de mercado. Ocupando o oitavo lugar, 

a marca é a única empresa brasileira na 
lista. A pesquisa é realizada anualmente 
e tem como objetivo avaliar as marcas e 
sua influência no cotidiano e comporta-
mento dos consumidores. Além do Boti-
cário, o ranking é formado por empresas 
como Google, na liderança, Youtube (2º 

lugar), Samsung (3º lugar), Microsoft (4º 
lugar), Facebook (5º lugar), Colgate (6º 
lugar), Nestlé (7º lugar), Mercado Livre 

(9º lugar) e MasterCard (10º lugar). 
Os resultados reforçam o alto poder de 

influência das marcas de tecnologia para 
os brasileiros.

* * * 
O levantamento considera seis di-

mensões para avaliar a influência das 
marcas: Inovação, Confiança, Presença, 
Responsabilidade Social, Engajamento e 
a dimensão estreante Covid-19, que ava-
lia o desempenho das empresas durante 
a pandemia. O Boticário conquistou mais 
pontuação nas dimensões de Responsa-
bilidade Social, Confiança e Inovação.

RAIO X
Guilherme Serafim é umuaramense de 1992, filho da Laura e do 
Sebastião Serafim. Arquiteto e urbanista no Escritório Mode-
lo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unipar, mestre e 
especialista em sustentabilidade, designer gráfico voluntário 
da Feira Faisca, e entusiasta do xadrez. Começou a escrever 
poesias aos 11 anos de idade, na sexta série, por incentivo 
da professora de português Maria Sueli Medeiros, na Esco-
la Estadual Tiradentes. Tem poemas publicados na internet, 
alguns selecionados em antologias e premiados em concursos 
-, e em breve pretende publicar seu primeiro livro com poesias 
inéditas. Acesse  no Instagram: @poesiasdoserafim

ZOOM
Da série Noite do Blues -, 

Márcia Vieira e Sérgio Vercezi 
só para relembrar o sucesso da 

festa, em 2016.

 IGOR CORREA

THIAGO CASONI
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