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Umuarama entre as 15 cidades que
mais geraram empregos em março

MAIS DE 100 CIDADES FECHAM MÊS COM SALDO NEGATIVO

Dados do Caged mostram que 277 municípios do Paraná registraram saldo positivo nas contratações em março deste ano, o que 
representa cerca de 69,4% do total. Umuarama foi um dos 15 municípios paranaenses que mais geraram empregos em março. O 
ranking tem a liderança de Cascavel (saldo de 598 empregados), seguido por Londrina (567), Toledo (526). l 6
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Rota do 
contrabando

Uma perseguição na entrada de Umuarama, na 
madrugada de ontem, terminou com a apreensão 

de um carro abarrotado de caixas de cigarros 
contrabandeadas do Paraguai. O contrabandista 

chegou a jogar a Veracruz contra a viatura e só parou 
depois que a polícia atirou em um dos pneus. Apesar 

disso, o motorista conseguiu fugir. 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 % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,93 - 2,05 6,10
IGP-M (FGV) 2,94 1,51 9,89 32,02
IGP-DI (FGV) 2,17 - 7,99 30,63

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 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 -1,34% 23,62 
ItauUnibanco PN -3,15% 27,32 
Bradesco PN -2,98% 23,77 
Lojas Americanas PN -5,17% 21,46 
B2W Digital ON +7,69% 68,33 
Embraer ON -4,31% 15,10

IBOVESPA: -0,82% 120.065 pontos

Iene 108,97
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,3360 5,3370 -5,2%

PTAX  (BC) -0,6% 5,3656 5,3662 -5,8%

PARALELO 0,0% 5,1400 5,6200 -4,4%

TURISMO 0,0% 5,1400 5,6000 -4,4%

EURO -0,5% 6,4972 6,4995 -2,9%

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

DÓLAR 29/04

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 7,49
Peso arg. R$ 0,057
R$1: 1.214,48 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/04 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 1.542,50 -15,25 10,7%
FARELO mai/21 422,60 1,30 6,2%
MILHO mai/21 702,00 15,75 28,4%
TRIGO mai/21 737,50 12,25 19,6%

SOJA 161,35 -1,1% 1,5% 159,00
MILHO 97,72 0,3% 18,0% 98,00
TRIGO 90,94 0,0% 9,7% 92,00
BOI GORDO 299,33 0,0% 2,7% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/04 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 29/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,50 -2,1% 0,3%
SOJA Paranaguá 177,00 -0,6% 1,7%
MILHO Cascavel 104,00 3,0% 22,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

Venc.: emp. 20/5 físicas 17/5,domésticos 5/5
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Palavras cruzadas

Pode fazer contatos com facilidade, principalmente 
se rolar sintonia. Sucesso nos estudos. Talvez se 
envolva em negócios ou finanças de outras pes-
soas. Se estiver na pista, em busca de um crush 
mais experiente ou que traga novidades para o sexo, 
corre o risco de cair numa roubada.

Tudo indica que vai brilhar em suas parcerias pro-
fissionais, associações e negócios. Estará eficiente, 
mas mandão também. Com o mozão, pode ter rea-
ções emocionais intensas e botar fogo na gasolina 
durante a DR.

Pode bater timidez ao se relacionar com as pessoas. 
Sol e Urano fecham na parceria na sua Casa da 
Viagem e estimulam seu interesse por conhecer 
lugares diferentes, abrir a mente e descobrir coisas 
desconhecidas. Quanto mais aprender, mais livre 
irá se sentir.

Você ficará mais ambicioso e trabalhador, mas irá 
agir com cautela e responsabilidade. Com a par-
ceria entre Sol e Urano deve ter gosto pela vida, 
prazeres e diversão. Aí ao menor sinal de raiva ou 
perrengue, corre o risco de perder a boa com o 
mozão ou crush.

Deve rolar harmonia com pessoas diferentes e você 
tende a renovar relações, podendo dar ou receber 
ajuda. Deve agir com profissionalismo pra conse-
guir segurança material. O desejo de ser indepen-
dente bomba.

Pode contar com a ajuda dos coleguinhas, e até 
inimigos talvez virem aliados. A Lua migra pra sua 
Casa das Amizades à tarde e precisará ter cautela 
pra não agir com autoritarismo com os amigos, mas 
tende a não esquecer quem te dá apoio. Se estiver 
só, talvez inicie um lance precoce e tumultuado.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 30 de abril são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São 
inteligentes e capazes, mas acomodados e vagarosos. Seu número principal é o 31, formado 
de 3 e 1. Dois astros que se harmonizam pela nobreza de cada um. Que confere genero-
sidade e liderança. Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de futurismo, modernidade, 
evolução cósmica, trabalho e sabedoria técnica.

Horóscopo nascido em 30 de abril 

 Há sinal de mudanças positivas nas finanças e 
facilidade pra ganhar dinheiro. Negócio familiar 
deve ser um sucesso e crescer. Nos estudos, estará 
responsável e irá se esforçar pra dar conta de tudo. 
Chance de se envolver em mais de uma relação.

Pode bater timidez e insegurança em suas 
relações. Nas parcerias profissionais, seu 
signo tende a ficar autoritário e amargo caso 
não alcance suas metas. Você pode mudar 
objetivos, planos e até amizades.

Tudo indica que terá ótimas oportunidades de cres-
cer e até conseguir um cargo alto. Com o mozão, 
ao menor sinal de aborrecimento, pode soltar os 
cachorros pra cima dele. Talvez perca a paciência 
com uma relação à distância e coloque um ponto 
final em tudo. 

Tudo indica que seus sonhos serão do tamanho do 
seu otimismo e autoestima, ou seja, grandiosos. 
Só precisa segurar o autoritarismo. Com o mozão, 
pode ter zero paciência e acabar explodindo, e nem 
na cama devem se acertar. 

Tende a ficar mais esportista, e a saúde agradece. 
Mas seu signo pode ficar rígido e autoritário com 
o pessoal. Vá devagar pra não arranjar confusão, 
coleguinha. Se estiver na pista, vai agir pra conquis-
tar o crush, mas pode ir com tanta agressividade 
que tende a assustar o contatinho.

Comunicação, estudos e viagem rápida têm tudo 
pra dar bom. Sol e Urano dão as mãos na sua Casa 
da Saúde e avisam que limitações devem prejudi-
car seu bem-estar. Também revelam que medicina 
alternativa e inovações médicas podem ajudar a 
alcançar a cura de um perrengue.
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
27/4 - 00h33

Sexta 30/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 24
min 18

max 29
min 13

Cascavel
max 26
min 12

Foz do Iguaçu
max 30
min 13

max 28
min 11

Curitiba
max 19
min 11

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 1º/5/2021

Sol
Domingo 2/5/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IARCAUTI
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DRECAOS

CITRICOIU
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Imitações
cômicas

de música

País cuja
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Aires

Elevadas;
grandes

Proteção
do corpo
da tar-
taruga

Recipi-
ente de

palha pa-
ra frutas

Antiga 
caixa para

guardar
roupas

(?) móvel,
moderna
ambu-
lância

Camada
gasosa

que envol-
ve a Terra

O tabuleiro
pronto

para ir ao
forno

Tribunal
Regional 

do Trabalho
(sigla)

Antônimo
de "empa-

lidecer" 

Doce de
claras em

neve;
merengue

O fruto
como o

limão e a
laranja

A segunda
nota

musical

Grande
confusão

ou 
desordem

Tem o
som do "j",
em "gelo"

Juntar
como em
um livro

As duas
primeiras

vogais

(?) Gore,
político
dos EUA

Ponto
onde se

mira (pl.)

Cada
parte que
compõe a
corrente

Nela se
faz pipoca
(?) Ramos,

ator

Santo, em
espanhol

Intriga

Trabalho-
so; difícil
Cobertura
da panela

Aceitar
(gíria) 
Cesso

de andar

Vogais de
"biju"

A moeda
japonesa

Refeições
natalinas
Estirado
na cama

(?) Plásticas: Pintura
e Escultura

Povoação protegida
pela Funai 

Relativas
à idade
Avenida
(abrev.)

250, em 
algarismos
romanos

3/san. 7/cítrico — suspiro — tramoia. 8/paródias.
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O músculo
que pro-
tege os
pulmões

Planta que
serve de
pastagem

Local de
rodas de
samba

Período de
maior au-
diência na
TV aberta

Letra
enfatizada
na fala do

alemão

Código ne-
cessário

para ativar
o Windows

Diz-se da
pessoa

fofoqueira
(pop.)

Bicicleta
popular

nos anos
70 e 80

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Cada
divisão de
um drama

(Lit.)
Nicólas

Almagro,
tenista

espanhol

Labora-
tório

(abrev.)

Órgão da
imprensa
brasileira

(sigla)

Esporte
praticado
nos Alpes

suíços

Atracadou-
ro de em-
barcações

Interjeição
utilizada
entre os
índios

Vesícula
(?), órgão
conectado
ao fígado

Alicia (?),
atriz de

"As Patri-
cinhas de
Beverly
Hills"
(Cin.)

Maior
(red.)

Concor-
rente

Postergado
(o prazo)

Repercutir
o som de

O molho de
sanduíches
Ralph (?),
estilista

Extensa
Objetos

de pouco
valor

Conjunto das engre-
nagens de um relógio

Coisa, para
o mineiro
O aço de
panelas

Que se
agita no 
ar conti-

nuamente 

Estilo de desenho
de tatuagens

Atração de festas
juninas e vaquejadas

Efeito do remédio
para febre

Eugene O'Neill, autor
teatral dos EUA

Alto (som)
23 de (?):
Dia de São

Jorge

"(?) de Eli-
te", filme

Sagui
(Zool.)

Apelido de
"Sueli"

"Deus", em
"teologia"

Foi
Porta (?)
Fundos, 

site cômico

Solicitar
Som para

imitar
fantasmas

Entrada
(abrev.)
Artigo

definido

Condição térmica dos ingredien-
tes usados no preparo do bolo

"Saúde",
em OMS

Amontoamento
confuso de pessoas

T S T
T R E M U L A N T E

J O I O A T R E M
U B P E D I R A P

H O R A R I O N O B R E
O L T R O P A R
M M O R X E R E T A

S E R I A L L S U
C I C L O M O T O R
A V O N I E R A
N A A G U D O AM

D I L A T A D O L A B
C B O E S Q U I

T O A R P Z E R E
B I L I A R E N T

S I L V ER S T O N E

3/erê. 4/joio — tear. 6/serial — suador. 10/ciclomotor. 11/silverstone.

Parlamentar e Sindarspen discutem a
Instituição da Polícia Penal no Paraná

O presidente da Comissão 
de Segurança Pública (CSP) 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), participou 
nesta terça-feira (28), de uma 
reunião com a diretoria do 
Sindicato dos Policiais Penais 
do Paraná (Sindarspen).

O encontro aconteceu de 
forma remota e tratou da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
01/2021, que institui a Polícia 
Penal no Paraná. Enviada à 
CSP pelo governador Ratinho 
Junior (PSD), a PEC trans-
forma os atuais agentes do 
Departamento Penitenciário 
do Estado (Depen),  em 
Policiais Penais.

Esta é a segunda reunião 
entre a CSP e a direção do 
Sindarspen. Segundo o depu-
tado, a intenção é manter diá-
logo permanente com a classe 
que representa os policiais, 

para que todas as deman-
das específicas possam ser 
contempladas.

“A criação da Polícia Penal 
é um avanço na segurança do 
Paraná, por isso continuarei 
lutando para que a PEC seja 
aprovada em nosso Estado”, 
declarou o parlamentar, que 
foi o autor do pedido para que 
o governo do Estado enviasse 
a Proposta para ser discutida e 
regulamentada no Legislativo.

Desde que passou a presi-
dir a Comissão de Segurança 
Pública (CSP) da Alep, em 
fevereiro deste ano, o depu-
tado tem mantido diálogo 
permanente com as forças 
e entidades da segurança 
pública.  Além de ouvir os 
representantes de classe, 
o deputado também man-
tém diálogo direto com o 
governo do Estado, através 
da Secretarias de Segurança 
Pública e da Casa Civil.

Recentemente o parla-
mentar também tratou sobre 
o assunto com o líder do 
governo na Alep, deputado 
Hussein Bakri (PSD).

PEC
A Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC), encaminhada 
ao Legislativo pelo governador 
Ratinho Jr, propõe alterações 
legais para oficializar o Depen 
como instituição policial voltada 
à atividade de execução penal.

A Propostas está em con-
sonância com a Emenda 
Constitucional número 104 
de dezembro de 2019, que 
estabelece a criação da 
Polícia Penal nas esferas 
federal, estadual e distrital.

Após os trâmites legais na 
Assembleia Legislativa, com a 
aprovação do texto, será edi-
tada uma Lei Complementar 
para regulamentação da Lei 
Orgânica da instituição.

O deputado Fernando Martins (PSL), 
recebeu em seu gabinete, na Alep, 
na quarta (28) os prefeitos, Luan 
Frazzato (Santa Mônica), Marcos 
Alex (Icaraíma), o deputado tam-
bém recebeu os vereadores, Sargento 
Santos (Diamante do Norte), João 
do Abacaxi e Caroni (Santa Izabel do 
Ivaí) e a vereadora Dirlene Maria (Ica-
raíma). Os representantes apresentaram 
as demandas de seus municípios e, 
segundo o deputado, serão repassados 
às Secretarias a partir do Programa 
Paraná Mais Cidades.

ASSESSORIA
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TRF-4 revoga
prisão preventiva
de Eduardo Cunha

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Federal da 4ª Região (TRF-4), 
com sede em Porto Alegre, 
deu parcial provimento a um 
habeas corpus (HC) impetrado 
pela defesa do ex-presidente 
da Câmara dos Deputados 
Eduardo Cosentino da Cunha 
e determinou a revogação da 
prisão preventiva dele, que 
havia sido decretada pela 
13ª Vara Federal de Curitiba 
no âmbito da Operação Lava 
Jato. A decisão foi proferida 
por unanimidade pela 8ª 
Turma da Corte em sessão 
telepresencial de julgamento.

Além de revogar a preven-
tiva, o colegiado impôs ao 
ex-deputado federal a proibi-
ção de deixar o país, devendo 
ser entregues à Justiça os 
passaportes de quaisquer 
nacionalidades que pos-
sua, tendo em vista que ele 
tem cidadania italiana e que 
eventual deslocamento para 
o exterior poderia dificultar a 
aplicação da lei penal.

Cunha cumpria a prisão pre-
ventiva desde outubro de 2016. 
Em março de 2020, a medida em 
regime fechado foi alterada para 
o regime de prisão domiciliar, 
após ele realizar uma cirurgia. 
O ex-deputado obteve decisão 
favorável da Justiça Federal 
curitibana que permitiu a utili-
zação de tornozeleira eletrônica 

Impedido de sair do país
O desembargador complementou que no caso persiste apenas a 
necessidade de proteção à lei penal, com foco no impedimento 
de dissipação de suposto patrimônio de Cunha localizado no ex-
terior e ainda não identificado e rastreado. Gebran concluiu que, 
diante desse contexto, a prisão preventiva não mais se sustenta 
por si só. Ao final de sua manifestação, o relator apontou que o 
réu possui cidadania italiana e um eventual deslocamento dele 
para o exterior dificultaria a aplicação da lei penal, já que ele 

poderia se recusar a retornar ao país para cumprir suas possíveis 
condenações. Por essa razão, o magistrado considerou prudente 
impor a proibição de deixar o país, obrigando Cunha a entregar 
todos os passaportes de quaisquer nacionalidades que possui. 
Dessa forma, todas as demais medidas restritivas à liberdade 

do ex-deputado foram revogadas pelos desembargadores da 8ª 
Turma do Tribunal ao concederem, de maneira unânime, parcial-

mente a ordem de HC. 

EM março de 2020, a medida em regime fechado foi alterada para o regime de prisão domiciliar, após ele realizar uma cirurgia

DIVULGAÇÃO

Weintraub em SC
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) trabalha para 
que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub 

se candidate ao governo de Santa Catarina em 
2022. O presidente da legenda no Estado, Alexander 

Brasil, afirma que Weintraub, que hoje ocupa um 
cargo no Banco Mundial, terá à sua disposição a 
legenda de Roberto Jefferson, uma das mais fiéis 
ao bolsonarismo, em um estado tradicionalmente 
conservador. Alexander Brasil participou, de live 
no próprio canal de Weintraub, que tinha como 

tema os valores conservadores de Santa Catarina. O 
catarinense, no entanto, já conjectura como pode se 

desenrolar o planejamento da campanha.

Covid na Câmara
Devido a 
um caso 

confirmado 
de covid-19 
na Câmara 

Municipal de 
Umuarama, 

além de quatro 
servidores que 
já estavam em 
isolamento, e 

outros 15 que tiveram contato direto com o servidor 
contaminado, o COE (Centro de Operações de 

Enfrentamento à Covid-19) requereu que estes 15 
servidores realizassem hoje (sexta-feira, 30), exame 

de aferição da doença, além de terem que entrar 
em isolamento a partir desta data. Grande parte dos 
servidores que trabalham no terceiro piso do prédio, 

foi colocada em isolamento. Praticamente todos 
atuam em funções administrativas diretas. Assim 

sendo, a direção da optou por retomar o serviço em 
home office. Os servidores devem ficar à disposição 
do Legislativo durante todo o período e poderão ser 

convocados a qualquer momento para atividades 
presenciais. O serviço em home office permanece 

até a aferição dos casos suspeitos.

Sessão acontece
Segundo o Departamento 
de Comunicação do Poder 
Legislativo de Umuarama, 
apesar de 15 funcionários 
do terceiro escalão 
da Câmara Municipal 
terem sido afastados dos 
trabalhas presenciais por 
conta do contato com o 
servidor contaminado 
pela covid-19, a sessão 
ordinária prevista 
regimentalmente para 
acontecer na próxima 
segunda-feira (3 de 
maio), deverá realizada 
normalmente. A pauta da 
ordem do dia geralmente 
é encaminhada aos 
vereadores e apresentada 
no site oficial do 
Legislativo até ás 17h 
desta sexta-feira (30). 
Entre as propostas que 
deverão ser apresentadas, 
estão dois projetos 
que foram aprovados 
em primeiro turno na 
segunda-feira passada.

Contenção de lixo
Na próxima segunda, 
será discutido em 
segundo e definitivo 
turno, o Projeto de 
Lei Ordinária 22/2021, 
do vereador Ednei do 
Esporte. A proposta 
prevê a aquisição ou 
fabricação de grade de 
contenção de lixo. O 
equipamento deverá ser 
instalado nas ‘bocas de 
lobo’ em todo o território 
do Município. A grade 
poderá ser confeccionada 
no Pátio Rodoviário, 
utilizando mão de obra 
dos servidores, a bitola 
do ferro a ser utilizado 
será de no máximo 1cm 
e ter solda de 2 em 
2cm, formando a grade 
para cobrir a entrada do 
bueiro ou boca de lobo. O 
município poderá firmar 
parceria com Instituições 
de Ensino Superior para 
construir, regulamentar e 
implantar o projeto.

para cumprir medidas caute-
lares em domicílio durante a 
pandemia de Covid-19, por 
conta de ele integrar o grupo 
de risco da doença.

ARGUMENTOS DA DEFESA
No HC impetrado junto ao 

TRF4, a defesa argumentou 
que os fundamentos da pre-
ventiva não mais persistem, o 
que autorizaria a concessão de 
liberdade provisória sem restri-
ções. Segundo os advogados, 
houve excesso de prazo da pri-
são cautelar, já que a medida 
perdura desde 2016. Eles ainda 
afirmaram que não existe con-
temporaneidade nos fundamen-
tos da prisão e que a liberdade 
do ex-deputado não representa 
risco aos processos em que ele é 
réu na Operação Lava Jato.

RELATOR
O desembargador federal 

João Pedro Gebran Neto, relator 
das ações relacionadas à Lava 
Jato na Corte, entendeu ser pos-
sível a minimização das medi-
das cautelares, já que trans-
correram aproximadamente 
quatro anos e meio desde a 
decretação da preventiva.

O magistrado ressaltou que, 
embora a prisão preventiva seja 
instrumental à investigação da 
Lava Jato como um todo e que 
redundou em duas ações penais 
contra Cunha, não há registro 
de nenhuma nova ação pro-
posta contra o ex-presidente 
da Câmara. Por esse motivo, 
para Gebran, seria irrelevante 
a necessidade de acautelar a 
instrução processual com a 
manutenção da prisão.

ALEX MIRANDA
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Estado do Paraná está
preparado para receber
doses da vacina da Pfizer

O Paraná conta com nove 
freezers para armazenamento 
do imunizante. Sete são de 
ultrabaixa temperatura (-80ºC), 
podendo armazenar as doses 
por até seis meses, e dois são 
de temperatura de -20ºC, que 
podem ser utilizados para arma-
zenamento inicial das doses.

A previsão é de que o 
Ministério da Saúde encaminhe 
aos estados no início de maio o 
primeiro lote das vacinas produ-
zidas pela farmacêutica norte-
-americana Pfizer, em pareceria 
com a empresa de biotecnolo-
gia alemã BioNtech. O governo 
federal tem um acordo de com-
pra de 100 milhões de imunizan-
tes da fabricante.

A secretaria estadual aguarda 
informações do Ministério quanto 
à temperatura em que o imuni-
zante deverá ser enviado para 
definir estratégicas de recebi-
mento e, para isso, vários cenários 
estão sendo planejados.

FREEZERS
Os sete equipamentos 

de ultrabaixa temperatura 
são da rede do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
do Paraná (Hemepar). Dois 
já foram deslocados para 
o Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), setor 
da Secretaria de Estado da 

Vacinas
As vacinas da Pfizer serão enviadas pelo Ministério aos estados em 
caixas térmicas em temperatura a ser informada e, imediatamen-
te, deverão ser transferidas para os frezeers, conforme as orien-
tações técnicas, antes da distribuição. As aplicações da primeira 

remessa devem ocorrer apenas nas capitais. “O Paraná está prepa-
rado para esta mais esta força-tarefa. É uma operação que contará 
o profissionalismo de nossas equipes do Cemepar e do Programa 
Estadual de Imunizações, seguindo as orientações do Programa 

Nacional de Imunizações, o PNI”, acrescentou o secretário.

Previsão
A Secretaria de Saúde tem a ainda a previsão de receber outros 

seis equipamentos do Ministério da Saúde, quatro com capacidade 
entre 500 a 600 litros e dois com capacidade para 700 a 800 litros. 
“É mais um grande esforço e movimentação do Governo do Estado 

e da Sesa para receber estas doses que representarão uma nova 
opção e imunização contra a covid-19. Faremos tudo que estiver 
ao nosso alcance para agilizar este processo”, disse o secretário 

estadual da Saúde, Beto Preto.O Governo do Estado também realiza 
outras tratativas que envolvem a aquisição de novos equipamentos 
de ultrabaixa temperatura na continuidade da aplicação das doses. 

Neste momento existe a possibilidade de compra de 10 frezeers.

Saúde responsável pela logís-
tica, armazenamento e dis-
tribuição das vacinas contra 
a covid-19. Os equipamen-
tos atendiam o Hemepar de 
Londrina e de Ponta Grossa.

As unidades do Hemepar 
remanejaram os produtos arma-
zenados nestes equipamentos, 
como kits para testes de segu-
rança de bolsas de sangue e 
congelamento de plasma, para 
outros refrigeradores.

O Hemepar tem ainda 
outros cinco frezeers de ultra-
baixa temperatura em Pato 

Branco, Umuarama, Campo 
M o u rã o,  G u a ra p u a va  e 
Cascavel, que podem ser dis-
ponibilizados para o Cemepar, 
compondo parte da logística 
do armazenamento das vaci-
nas da Pfizer. Eles podem ser 
deslocados para a Capital.

Os outros dois freezers 
de temperatura -20ºC são 
do Cemepar e já são utiliza-
dos para armazenamento 
de vacinas, e a partir da 
chegada do imunizante da 
Pfizer podem atender ape-
nas a esta demanda.

OS sete equipamentos de ultrabaixa temperatura são da rede do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar)

AMERICO ANTONIO /SESA
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Censo 2021
O STF (Supremo Tribunal 
Federal) determinou que o 
governo federal realize a nova 
edição do censo demográfico 
nacional em 2021. O senador 
Oriovisto Guimarães (Pode-
mos) declarou que é a favor 
da realização do censo, mas 
criticou o Supremo pelo que 
entende ser um abuso de 
decisões monocráticas. Para 
ele, os 11 ministros do tribu-
nal “governam o País” com 
esses instrumentos.  

Censo 2021 II
“Não posso concordar que 
o país seja governado como 
está sendo. É um bate-ca-
beça entre os poderes que 
não tem cabimento. Essa 
decisão, se não for revogada 
pelo colegiado, vai criar 
problemas orçamentários e 
insegurança jurídica”, argu-
mentou o senador. O censo 
estava previsto para 2020, 
foi adiado devido à pandemia 
e acabou cancelado por falta 
de recursos. A liminar que 
exige o Censo 2021 é do 
ministro Marco Aurélio Mello, 
e ainda vai ser analisada 
pelo plenário do STF.

Promapa
O coordenador estadual 
do Promapa (Programa de 
Mapeamento Temático Inte-
grado do Estado do Paraná), 
Benno Doetzer, e o técnico 
Davi Pinezi, em reunião com 
o secretário-executivo da 
AMP, João Vinícios de Souza, 
solicitaram que a AMP peça 
apoio das associações regio-
nais de municípios na implan-
tação do projeto Promapa 
em todas as 399 cidades 
do Estado. Basicamente, o 
Promapa é um programa que 
objetiva o levantamento, a 
organização e a disponibiliza-
ção de informações cartográ-
ficas sobre o uso e a ocupa-
ção dos solos em todos os 
municípios do Estado.

Um alento
A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou a proposta 
do Poder Executivo que insti-
tui o auxílio emergencial para 
socorrer as microempresas e 
microempreendedores para-
naenses durante o período 
de pandemia da covid-19. O 
projeto de lei que tramita em 
regime de urgência, avançou 
em primeiro turno de vota-
ção após receber 48 votos 
favoráveis. De acordo com o 

projeto, 86,7 mil empresas 
terão direito a um socorro de 
R$ 59,6 milhões, com recur-
sos provenientes do Fecop 
(Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza do Paraná).

Carreta do 
conhecimento
A segunda e a terceira eta-
pas dos cursos do programa 
Carretas do Conhecimento 
Online disponibilizam vagas 
em mais 17 municípios. As 
oportunidades de capacita-
ção agora estão disponíveis 
também em Campo Largo, 
Cascavel, Colombo, Francisco 
Beltrão, Foz do Iguaçu, Gua-
rapuava, Londrina, Marechal 
Cândido Rondon, Palmas, 
Paranaguá, Paranavaí, Pato 
Branco, Ponta Grossa, Santo 
Antônio da Platina, Toledo, 
Umuarama e União da Vitória.

FPM
O último FPM (Fundo de 
Participação dos Municí-
pios) de abril será de R$ 
3.477.425.133,18 e o 
dinheiro entra nas contas das 
prefeituras nesta sexta-feira. 
O terceiro levantamento da 
CNM (Confederação Nacio-
nal de Municípios) sobre a 
transferência constitucio-
nal - a partir dos dados da 
STN (Secretaria do Tesouro 
Nacional) entre os dias 11 
e 20 - aponta que o repasse 
de fechamento mensal é 
11,67% maior que em 2020.

TST enlutado
O ministro do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) Walmir 
Oliveira da Costa morreu na 
quarta-feira (28), aos 63 
anos, por complicações de 
covid-19. O falecimento foi 
confirmado pela Corte em 
nota publicada em homena-
gem ao magistrado. Walmir 
Oliveira da Costa integrava o 
TST desde 2007. 

 MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO
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 Atividades remotas
Os cursos estão sendo realizados na modalidade remo-
ta, com aulas ao vivo e certificado para os concluin-

tes. “É uma ótima oportunidade para quem quer 
investir na sua profissionalização e melhorar suas 
chances na busca por uma colocação. A parceria 

com o Senac é muito importante para o município, 
pois agrega conhecimentos e ajuda a qualificar os 

nossos trabalhadores, que depois são encaminhados 
às empresas pela Agência do Trabalhador”, agrade-
ceu o prefeito. “O Senac é um grande parceiro na po-
lítica de estímulo ao emprego, que passa obrigatoria-
mente pela qualificação da mão de obra. Esperamos 

reforçar cada vez mais essa parceria, trazendo novos 
cursos e opções para os umuaramenses”, comple-
tou o secretário Júnior Ceranto. Interessados em 

saber mais sobre os cursos, próximas datas e prazos 
para se candidatar devem entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-5700 ou ir até a unidade local 

do Senac, na Av. Duque de Caxias, 5238, ao lado do 
Tiro de Guerra 05.012.

 Mais de R$ 18 milhões 
para contribuir com a for-
mação profissional e auxiliar 
na retomada econômica do 
comércio de bens, serviço 
e turismo no Paraná. Essa 
é a meta de investimento 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Senac) para 
este ano e graças à parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e 
Turismo, por meio da Agência 
do Trabalhador, Umuarama 
está no grupo de cidades que 
ofertam cursos de qualifica-
ção gratuitos para aperfeiçoar 
a mão de obra.

O objetivo é oferecer 
qualificação profissional 
de qualidade, totalmente 
acessível aos trabalhadores, 
para melhorar as chances 
de sucesso aos que buscam 
uma oportunidade no mer-
cado de trabalho. No Senac 
de Umuarama, em torno de 
200 alunos já foram beneficia-
dos, participando nos cursos 
de gestão de pequenos negó-
cios em comércio e serviços, 

Município oferece
bolsas gratuitas
para qualificação

qualidade no atendimento ao 
cliente, Excel, E-commerce 
(vendas no comércio eletrô-
nico) e técnicas de serviços de 
supermercado.

Os números foram apre-
sentados durante visita 
d o  g e r e n t e  d o  S e n a c 
Umuarama, Marcos Vinícios 
Homem da Cruz, ao prefeito 

O OBJETIVO é oferecer qualificação profissional de qualidade aos trabalhadores, para melhorar as chances de sucesso no 
mercado de trabalho 
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Celso Pozzobom, no início 
desta semana. Participaram 
ainda a técnica de relações 
com o mercado, Meire Helen 
da Silva Tozzo, o secretá-
rio municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior, e o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros. 

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Em família
A vice-presidente do PRTB, 
que assumiu o comando, é 
a viúva de Levy, Aldinéia. Um 
filho seu é secretário-geral, 
e a filha Lívia, que disputou 
para deputada, é tesoureira.  

Inhotim respira
Por pouco, o Museu de Inho-
tim, um dos mais visitados 
no mundo, não cai nas mãos 
da União e vai a leilão. Seu 
proprietário fez um acordo de 
pagamento de R$ 1,2 bilhão. 

Valor da fatura
O Grupo Itaminas, do mine-
rador Bernardo Paz, que 
fundou e mantém o museu, 
assinou acordo com a PGFN 
para pagar dívidas previden-
ciárias de R$ 1,2 bilhão e 
evitou bloqueio. 

Pandemia do 
divórcio
Levantamento realizado pelo 
15º Ofício de Notas, maior 
cartório de notas do Estado 
do Rio de Janeiro, aponta 
que a busca por divórcios 
e dissoluções de uniões 
estáveis aumentou 39% 
no 1º trimestre de 2021 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Já 
a quantidade de registros 
de uniões estáveis cresceu 
apenas 9,5%.

Ata residencial
“A convivência extrema e 
outras dificuldades do dia a 
dia que surgiram na pande-
mia, como o estresse gerado 
pela perda de capacidade 
econômica, levaram muitos 
casais a optarem pela sepa-
ração. Um efeito colateral 
que tem os cartórios como 
termômetro”, afirma Michelle 
Novaes, tabeliã substituta.

Dançou
Por falar em problemas com 
credores, o empresário Car-
los Eduardo Schahin perdeu 

Identidade Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro está usando o poder do cargo, 
e da empatia com partidos aliados, para trocar o nome de 
legendas que se alinhem à sua postura ideológica, com 

promessas de filiação para disputar a reeleição ano que vem. 
Depois de prometer entrar no Partido Ecológico Nacional 

(PEN), que virou Patriota, e no Partido da Mulher Brasileira 
(PMB), que se tornou há dias o Brasil 35 - ambas as altera-

ções a pedido de Bolsonaro - o presidente recebeu para jantar 
anteontem três filhos do falecido Levy Fidélix, que controla o 
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Com vistas a even-
tual filiação, o PRTB vai anteder o pedido e alterar seu nome 

após consulta a diretórios.

mesmo a tela “A Caipirinha”, 
de 1923, pintada por Tar-
sila do Amaral. O STJ negou 
recurso e manteve validade 
do leilão que faturou R$ 57,5 
milhões para bancos.

Uniforme amarelo
A rede de Lojas Magalu e o 
portal argentino Mercado 
Livre estão interessados 
na compra dos Correios, 
aliados, cada um, a dois 
bancos nacionais.

Conta de luz
Já o BTG está com dinheiro 
na conta para comprar a 
Eletrobrás na privatização. 
O Governo avalia uns R$ 6 
bilhões para uma estatal 
que fatura isso... em ape-
nas um ano.

Lata velha
A novela que durou 11 anos, 
reportagens em TVs e jor-
nais, chegou ao fim ontem. O 
STJ decidiu que uma reven-
dedora de veículos de BH 
deve indenizar o cliente que 
pagou R$ 1,17 milhão por 
uma Ferrari consertada, sem 
saber que o veículo sofrera 
grave acidente. Desde a 
compra, em 2009, o dono do 
carro encontrava problemas 
na máquina.

Conta amarga
Não bastasse a devolução da 
conta milionária, a empresa 
terá de pagar indenização de 
R$ 25 mil por danos morais, 
e todos os gastos compro-
vados pelo cliente com IPVA, 
Seguro e outras taxas nestes 
anos todos.

Che Bello!
Apesar das dificuldades para 
pagar fornecedores, da alta 
dívida bancária e do abre-fe-
cha sob decretos contra a 
covid-19, o tradicional restau-
rante italiano Famiglia Man-
cini não vai fechar as portas 
em São Paulo. Os paulista-
nos e turistas comemoram.
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NOTÍCIAS DA

‘Uniparlhaços’: Curso de Medicina da Unipar cria projeto para levar alegria aos hospitais de Umuarama

A ação extensionista está sendo organizada e deve ser colocada em prática em breve

Com objetivo nobre e muito 
entusiasmo, um grupo de acadêmicos 
do 2º ano do curso de Medicina da 
Universidade Paranaense – Unipar, 
idealizou e apresentou à Universidade 
a proposta ‘Uniparlhaços’. 

A ideia é levar alegria ao ambiente 
hospitalar, já que, segundo 
contextualizaram os alunos, ao mesmo 
tempo em que é visto como um local 
de cura, também carrega o estigma de 
dor e sofrimento. “Está comprovado 
que as atividades recreativas em 
ambientes hospitalares proporcionam 
bem-estar físico, psicológico e social ao 
paciente internado. O projeto entra no 
contexto da Medicina Integrativa, com 
o uso de um tipo de terapia que pode 

ajudar e até impactar o tratamento”, 
explicou uma das coordenadoras, a 
acadêmica Emilly Caetano de Andrade.

A proposta é ousada e agora está na 
fase de captação de alunos 
interessados em integrá-la; todas as 
séries do curso podem participar. “Mal 
começamos a planejar tudo e já 
estamos surpresos com a adesão. 
Mais de 70 colegas já mostraram 
interesse”, contou a também 
coordenadora e acadêmica Ana 
Carolina Bonadio.

E tudo será estruturado, bem 
delineado, inclusive com 
capacitação dos alunos para 
atuarem como palhaços. Esses 
treinamentos ficarão por conta de 

uma atriz que já trabalha com este 
tipo de atividade, a Anna Luiza 
Leme Calgaro da Fonseca e com o 
coordenador de Arte e Cultura da 
Unipar, Luiz Fernando Guarnieri. “É 
importante realizarmos uma 
espécie de audição, até para 
conhecermos as habilidades que 
cada aluno pode usar no 
desenvolvimento do trabalho. 
Estamos muito felizes em integrar 
um projeto tão incrível como este”, 
destacou Luiz.

O projeto vai tomando forma a 
cada dia, mas pretende mesmo 
trabalhar a humanização na 
formação dos futuros médicos. 
“Precisamos nos preparar também 
para enxergar com olhos de 

empatia a relação 
médico-paciente”, finalizou o 
acadêmico Maycon Jorge Bradolin, 
que também integra a coordenação 
do Uniparlhaços.

Vale a pena acompanhar o projeto 
também nas redes sociais. Ele está 
no Instragram como 
@Uniparlhaços. Segue lá!

Rua Dr. Camargo, 5139
Umuarama - PR.

gm_graficamodelo@hotmail.com
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Umuarama entre as 15 cidades que
mais geraram empregos em março

Dados recentes do Cadastro 
G e ra l  d e  E m p rega d o s  e 
Desempregados (Caged), 
mostram que 277 municípios 
do Paraná registraram saldo 
positivo nas contratações em 
março deste ano, o que repre-
senta cerca de 69,4% do total. 
Umuarama foi um dos 15 muni-
cípios paranaenses que mais 
geraram empregos em março.

O ranking tem a liderança de 
Cascavel (saldo de 598 empre-
gados), seguido por Londrina 
(567), Toledo (526), Cambé (491), 
Apucarana (403), Araucária 
(341), Pato Branco (315), Ibiporã 
(313), Arapongas (306), Paraíso 
do Norte (279), São Mateus do 

Sul (253), Rolândia e Umuarama 
(245), Palotina (226) e São José 
dos Pinhais (202). Também 
tiveram resultados expressi-
vos Medianeira (199), Palmas 
(166), Ortigueira (164) e União 
da Vitória (162).

O u t ro s  1 7  m u n i c í p i o s 
empataram em contratações 
e demissões e permaneceram 
zerados no mês, enquanto 
105 cidades (26,3%) fecharam 
março com estoque negativo 
de emprego – embora 63 delas 
perderam até dez vagas, o que 
indica variação sazonal, com 
chances de reversão em curto 
prazo. Os dados do mês pas-
sado mostram uma melhora 

em relação a março de 2020, na 
chegada da pandemia, quando 
204 municípios tiveram saldo 
positivo (51,1%), 15 zeraram e 
180 tiveram variação negativa.

“Este é mais um sinal da 
robustez da nossa economia, 
que vem respondendo aos efei-
tos da pandemia com a gera-
ção de empregos e, melhor 
ainda, a manutenção das vagas 
preenchidas. Tudo indica que 
Umuarama sairá mais forte 
deste período, com empregabili-
dade sólida, reforçada pela qua-
lificação da mão de obra, que é 
uma das nossas prioridades, 
além da continuidade das obras 
estruturais para a atração de 

novos empreendimentos”, ava-
liou o prefeito Celso Pozzobom.

O secretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior, lembra que 
Umuarama tem mantido o saldo 
positivo já há vários meses, 
apesar dos decretos restriti-
vos e da insegurança causada 
pelo coronavírus. “Temos uma 
atuação firme da Agência do 
Trabalhador, na intermediação 
das contratações, mas também 
a confiança dos empregado-
res, que mantém os trabalha-
dores empregados apesar das 
oscilações da economia. Tudo 
isso permite projetar um futuro 
promissor para o mercado 

de trabalho no médio prazo, 
quando a pandemia estiver con-
trolada”, completou.

Ainda pelos dados do Caged, 
o Paraná fechou o trimestre 
entre os cinco Estados que mais 
abriram vagas formais. Foram 
criados 78.484 postos com 
carteira assinada no período, 
já considerando os ajustes 
do Ministério da Economia. 
Apenas São Paulo (253.460), 
Minas Gerais (108.109) e Santa 
Catarina (87.127) tiveram 
desempenho superior. Sozinho, 
o Paraná gerou mais empregos 
em março do que duas regiões 
brasileiras inteiras – o Norte 
(8.944) e o Nordeste (4.790).
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No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios 
agricultores têm crédito com juros reduzidos para diversos 
programas. Consulte as vantagens para o seu cafezal ou 
plantação de erva-mate. Os juros podem chegar a zero 
para projetos de energias renováveis e irrigação.

PEGA

Crédito com  
juros reduzidos 
para pequenos 
produtores. 

Juros baixos para crescer?  
Fale com o Banco do Agricultor Paranaense.

agricultura.pr.gov.br/Banco-Agricultor

Informe-se no IDR-Paraná do seu município.

Implantação de ciclovia avança
na Avenida Rio Grande do Norte

A Prefeitura de Umuarama 
segue com as obras de implan-
tação de ciclovia na Avenida 
Rio Grande do Norte, com 
cerca de 4 quilômetros de 
extensão. Alguns pontos já 
estão sendo utilizados pela 
comunidade para passeios 
de bicicleta e caminhadas. O 
calçamento em concreto, com 
dois sentidos de circulação, 
garante segurança e conforto.

Entre a Praça Tamoio e a 
saída para Serra dos Dourados 
a obra está mais adiantada, 
mudando o aspecto do canteiro 
central. Os serviços incluem 
urbanização e rampas de aces-
sibilidade, para o trânsito de 
pessoas com a mobilidade 

Percentual
Cerca de 40% dos serviços já foram executados. “São melhorias para o bem-estar da população, que 

atendem a comunidade em várias frentes”, comenta o prefeito Celso Pozzobom. “A ciclovia estimula a 
mobilidade urbana de forma sustentável e a prática de atividades físicas com segurança e conforto, o 

que representa mais saúde. Torna ainda o passeio pela cidade mais agradável e até valoriza os imóveis”, 
apontou. Segundo o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, a obra compreende duas pistas no canteiro central, com 4,3 quilômetros de extensão to-
talizando 12.937,83 m², entre as avenidas Francisco Inácio de Lira e Tapuia – próximo à Avenida Portugal, 

que já conta com uma ciclovia da Guarda Mirim até a PR-482, nas imediações do futuro shopping.

comprometida. Os canteiros 
estão sendo nivelados e o mato 
e ondulações dão lugar à grama 
“mato-grosso”. Faixas de meio-
-fio danificadas também estão 
sendo recuperadas e o rebaixa-
mento das guias facilita a passa-
gem dos usuários.

A ciclovia se estende desde 
o início da Avenida Rio Grande 
Norte até o trecho final da 
Avenida Tapuia, terminando 
na Rua Monteiro Lobato. Serão 
12.937,83m² de obras e um 
investimento de R$ 1.532.940,33 
em recursos do Contrato de 
Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa) do 
Ministério das Cidades/ Caixa 
Econômica Federal.

Outra pista
Outra ciclovia foi implantada na Avenida Dr. Ângelo Moreira da 

Fonseca, entre a PR-323 (trevo do Posto Gauchão) e a antiga Praça 
Odete Mossurunga (entroncamento com as avenidas Guanabara e 

Ivo Sooma), já em fase de acabamento. Também haverá ciclovias na 
Av. Tiradentes, da PR-323 até a Praça Gastão Vidigal, na margem do 
Bosque dos Xetá, entre a Rua do Bosque, a Av. Parigot de Souza e a 
Castelo Branco, ciclofaixa na Avenida Francisco Inácio de Lira e na 

PR-482, entre o trevo saída para Maria Helena e a Estrada Pioneiro.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

A ciclovia se estende desde o início da Avenida Rio Grande Norte até o trecho final da Avenida Tapuia, terminando na Rua Monteiro Lobato
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Supermercados
Atenção para o cronograma 
especial dos supermercados 
de Umuarama nos próximos 
dias. As lojas abrirão das 8h às 
20h neste sábado (1º) e não 
haverá expediente na segunda-
feira (3), para repouso dos 
colaboradores. No domingo 
(2), cada estabelecimento terá 
a prerrogativa de delimitar o 
horário de atendimento. Alguns 
atenderão das 8h às 18h e outros 
das 8h às 12h30/13h. Fique 
atento aos comunicados dos 
mercados nas respectivas páginas 
oficiais no Facebook.

Cursos gratuitos
Para oferecer qualificação 
profissional, melhorando as 
chances dos trabalhadores que 
buscam uma oportunidade no 
mercado de trabalho, a Secretaria 
de Indústria e Comércio 
ampliou as parcerias com 
instituições especializadas em 
cursos de formação e educação 
profissionalizante, por meio da 
Agência do Trabalhador. Um 
exemplo é a parceria com o Senac 
e a disponibilização de cursos 
gratuitos.

Opções
Os treinamentos terão de 20 
a 42 horas de duração e serão 
ofertados de forma online. 
As opções são Qualidade no 
Atendimento ao Cliente (40h) 
- pré-inscrição até 18/5, Excel/
Operações Essenciais (20h) - 
pré-inscrição até 6/5 e Técnicas 
de Serviços de Supermercado 
(42h) - pré-inscrição até 17/5. Par 
formalizar, os interessados devem 
acessar https://www.pr.senac.br/
cursos/.

Costura Industrial
O Senai prorrogou as inscrições 
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. 
Inscrições até 4 de junho via 
cadastro no site www.justica.
pr.gov.br, no banner Carreta do 
Conhecimento 2021.

Flexibilização
O Diário Oficial da União 
publicou a Medida Provisória 

Sabadão das Mães
No clima da campanha ‘Mãe - o Melhor Presente do Mundo’, 
nosso comércio atenderá em horário hospital neste Sabadão, 
das 9h às 17h. Nossos associados, devidamente identificados 

com cartazes, prepararam promoções imperdíveis. Ainda 
não comprou o presente da mama? Pesquise com carinho e 

aproveite, lembrando que o comércio varejista vem seguindo 
rigorosamente os protocolos sanitários.

nº 1.046/2021 que estabelece 
flexibilizações temporárias 
na legislação trabalhista, que 
poderão ser adotadas pelos 
empregadores por até 120 
dias. O objetivo do governo 
é promover a preservação do 
emprego, a sustentabilidade 
do mercado de trabalho 
e o enfrentamento das 
consequências econômicas 
decorrentes da pandemia de 
Covid-19. Conheça a medida em 
detalhes acessando https://bit.
ly/2PzxjxH.

Caged
O Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
aponta que 277 municípios do 
Paraná registraram saldo positivo 
nas contratações em março 
deste ano, o que representa 
cerca de 69,4% do total. O 
número é levemente inferior 
aos resultados de janeiro (73%) 
e fevereiro (85%) e está em 
consonância com a redução do 
ritmo de contratações no último 
mês, impactado pelas medidas 
restritivas de circulação e pelo 
pico da pandemia no Estado.

Umuarama
Umuarama está entre os 15 
municípios que mais geraram 
empregos em março. São, pela 
ordem, Cascavel (598), Londrina 
(567), Toledo (526), Cambé (491), 
Apucarana (403), Araucária 
(341), Pato Branco (315), Ibiporã 
(313), Arapongas (306), Paraíso 
do Norte (279), São Mateus do 
Sul (253), Rolândia e Umuarama 
(245), Palotina (226) e São José 
dos Pinhais (202).  Nos últimos 
meses, o município ocupa lugar 
de destaque na geração de 
empregos (7o).

Palestra imperdível
Atrair mais clientes focando nas 
soluções e não nos problemas. 
Empregar ferramentas adequadas 
e impulsionar as vendas. Eis a 
síntese do conteúdo que será 
ministrado pela consultora Paula 
Polizeli durante live gratuita, 
na próxima terça (4), às 19h30. 
Reserve sua vaga e obtenha o 
link de acesso pelo telefone (44) 
98422-1493.

“Você precisa fazer aquilo que 
pensa que não é capaz de fazer” - 
Eleanor Roosevelt

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

No Paraná 15% dos
municípios já vacinaram
pessoas com 60 anos

 Em ritmo acelerado no pro-
cesso de aplicação da vacina 
contra a covid-19, 63 municí-
pios do Paraná já começaram 
a imunizar pessoas com 60 
anos. O número corresponde 
a 15,7% das cidades do 
Estado, conjunto espalhado 
por 18 das 22 regionais que 
compõe o sistema público de 
saúde paranaense.

De acordo com a chefe 
da 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama, Viviane Herrera, 
até ontem, a RS havia vaci-
nado idosos de até 61 anos de 
idade e aguardava a próxima 
etapa para que alguns de seus 
municípios chegasse a baixar 
a faixa etária.

Na Regional de Saúde de 
Paranavaí (14ª RS), por exem-
plo, 16 municípios estão apli-
cando as doses dentro da 
faixa etária que abre o grupo 
prioritário estipulado pelo 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) do Ministério da Saúde. 
É a área do Estado que mais 
avançou na campanha, com 
destaque para Alto Paraná, 
Amaporã, Diamante do Norte, 
Guairacá, Jardim Olinda, 
Loanda, Nova Aliança do 
Ivaí, Nova Londrina, Paraíso 
do Norte, Paranapoema, 
Planaltina do Paraná, Porto 
Rico, Querência do Norte, 
Santa Cruz de Monte Castelo, 
Santo Antônio do Caiuá e São 
Pedro do Paraná.

Na sequência aparecem as 
regionais de Francisco Beltrão 
(8ª RS), com sete cidades; e 
Cascavel (10ª RS) e Apucarana 
(16ª RS), ambas com cinco.

“Aqui no Paraná pedimos 
para que a vacinação ocorra 
durante todos os dias da 
semana. Com o Corujão da 
Vacinação, queremos que as 
aplicações se estendam tam-
bém durante a noite. A estraté-
gia tem surtido efeito. A inten-
ção é abranger o maior número 
de pessoas possível em um 
curto espaço de tempo”, afir-
mou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

“Muitos municípios enten-
deram o nosso pedido e estão 
dando cada vez mais agilidade 
ao processo de proteção con-
tra a Covid-19. O propósito 

Mais doses
O Paraná receberá nos próximos dias o 15º lote de vacinas contra 
o coronavírus enviado pelo Ministério da Saúde. No total, serão 

309.200 doses de imunizantes: 6.200 da Coronavac, fabricada pelo 
Instituto Butantan/Sinovac, e 303.000 da Covishield, da Universida-

de de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz.
Todas as vacinas são destinadas à primeira dose de grupos priori-
tários cuja imunização já está em andamento: pessoas de 60 a 64 

anos e profissionais da segurança pública e salvamento.

do nosso Plano de Vacinação 
é fazer a vacina chegar até 
o braço das pessoas o mais 
rápido possível”, acrescentou.

VACINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
De acordo com o Vacinômetro 

da Secretaria de Estado da 
Saúde, o Paraná aplicou 
2.638.432 doses da vacina 
contra a covid-19 – 1.698.462 
são relativas à primeira dose, 
além de 939.970 segundas 
doses. Os números são desta 
quarta-feira (28).

O quantitativo corresponde 
a 95,2% dos imunizantes para 

as aplicações iniciais distribuí-
das pelo Estado (1.784.022) e 
79,3% das doses que comple-
tam o ciclo (1.185.894).

Em números absolutos, as 
cidades que mais vacinaram 
são Curitiba (309.579 pessoas), 
Londrina (104.672), Maringá 
(74.012), Cascavel (53.976) e 
Ponta Grossa (47.718).

Já em relação à população, 
os destaques são São Jorge 
d’Oeste (29,85%), Diamante 
do Norte (26,87%), Nova 
Laranjeiras (25,18%), Pontal 
do Paraná (24,30%), Rio Bom 
(23,97%) e Miraselva (23,85%).

Em reunião remota, o deputado Delegado Francischini (PSL) foi eleito presidente da Co-
missão Especial, instalada na Alep para apurar possíveis irregularidades no cumprimento da 
ordem de vacinação contra a covid-19 no Paraná. Os integrantes do grupo de trabalho 
também elegeram o deputado Delegado Jacovós (PL) como vice-presidente e o deputado 
Hussein Bakri (PSD) o relator. Integram também a Comissão Especial, na condição de 
titulares, Michele Caputo (PSDB), Arilson Chiorato (PT), Tiago Amaral (PSB) e Nelson 
Justus (DEM). “O objetivo é colher informações e corrigir desvios na imunização em um 
momento em que a vacina se confirma como o melhor caminho para sairmos dessa crise sem 
precedentes, que atinge os mais diversos setores da sociedade”, explicou o presidente.

RS DE UMUARAMA vacinou idosos de até 61 anos e aguarda próxima etapa para 
baixar a faixa etária

GILSON ABREU/AEN

DÁLIE FELBERG/ALEP
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão (Copex), está com inscrições 
abertas para a participação no projeto 
‘Pitoresco Grupo de Teatro Unipar’. Há 
opção para se inscrever via  Programa de 
Iniciação à Entensão (PEX) ou Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Extensão (PIBEX)  - este por meio de 
seleção para bolsa de R$ 300 (mensal). 
A participação no projeto é gratuita e 
garante certificação.

O Pitoresco é um grupo de teatro que 
já existe há oito anos e que tem como 
objetivo fomentar a arte e a cultura. 
Participando do grupo, é possível 
aprender desde a teoria das artes 
cênicas à prática da atuação no palco, 
com apresentações internas e externas.

Para se inscrever, acadêmicos do 
ensino presencial, semipresencial 
e pós-graduação devem acessar o 
portal da Unipar (www.unipar.br), no 
lado superior direito da tela entrar no 
Sistema ‘Aluno online’, clicar em ‘Copex 
- Iniciação à Extensão e selecionar ‘PEX 
- Programa de Iniciação à Extensão’ 

ou 'PIBEX - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Extensão'. No caso 
do PIBEX, alunos da pós-graduação não 
podem se inscrever.

Para os acadêmicos EAD, basta acessar 
o banner que dá acesso ao sistema de 
inscrições, disponível na página inicial do 
seu ‘Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(A.V.A)’, clicar em ‘Inscreva-se nos 
programas de Iniciação à Extensão da 
Unipar’ e selecionar ‘PEX - Programa 
de Iniciação a Extensão ou 'PIBEX - 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Extensão'.

A participação no projeto tem duração 
de um ano, com possibilidade de ser 
renovada para o próximo. O início das 
atividades está previsto já para o mês de 
maio, apenas para a Unidade da Unipar 
de Umuarama.

Comunidade externa interessada, 
dúvidas ou outras informações, fazer 
contato com a Copex, no e-mail: copex-
extensao@unipar.br ou pelo telefone 
(44) 3621-2825, falar com Luiz Fernando 
Guarnieri, responsável pelo grupo.

Alunos de todas as modalidades de ensino, da pós-graduação e 
voluntários da comunidade externa podem participar

Arte e Cultura: Copex abre inscrições para 
projeto do grupo de teatro da Unipar

Perseguição do BPFron termina
com apreensão de contrabando

Policiais militares que 
integram o Batalhão de 
Policiamento de Fronteira 
(BPFron) realizaram na madru-
gada de ontem (quinta-feira, 
29), a apreensão de um veículo 
abarrotado de cigarros contra-
bandeados do Paraguai. O con-
trabandista conseguiu fugir.

A ação foi desencadeada 
quando uma das equipes rea-
lizava o policiamento em uma 
das entradas de Umuarama, 
pela rodovia PR-323, no trevo 
de acesso à Mariluz, entronca-
mento à rodovia PR-468.

Os PMs avistaram alguns 
v e í c u l o s  e m  co m b o i o , 
seguindo em alta velocidade 
e deram início à abordagem, 
ocasião em que os carros 

Descoberto depósito onde maconha
era preparada para a distribuição

Agentes da Polícia Federal 
e PMs do BPFron descobriram 
em Iporã, um depósito onde 
tabletes de maconha eram 
embalados e preparados 
para a distribuição. Quatro 
pessoas foram detidas, entre 
elas dois adolescentes.

Uma denúncia anônima 
levou a polícia à localização 
do endereço onde acontecia a 
preparação do entorpecente.

O imóvel fica localizado 
no centro de Iporã, cidade 
situada a pouco mais de 50 

desviaram a rota saindo em 
direção à Mariluz.

Uma perseguição em alta 
velocidade foi iniciada e, de 
acordo com o tenente Namur 
Zandoná, comandante do grupo 
em Umuarama, o motorista de 
uma Veracruz com placas de São 
Paulo/SP, tentou arremessar o 
carro sobre a viatura, quando foi 
necessário o disparo contra um 
dos pneus para que o motorista 
cessasse a ação.

Mesmo com o pneu estou-
rado, ele ainda conseguiu 
sair da pista, seguir por um 
matagal e esconder o carro à 
tempo de fugir à pé.

Em seguida os PMs locali-
zaram a Veracruz, que estava 
carregada com 40 caixas de 

cigarros contrabandeados do 
Paraguai. A carga foi avaliada 
em aproximadamente R$ 
100 mil. Veículo e mercado-
ria apreendidos foram entre-
gues na Delegacia da Polícia 
Federal em Guaíra.

A ação que terminou com 
esta apreensão faz parte da 
“Operação Remanso”, desen-
cadeada em toda a faixa de 
fronteira no noroeste do 
Paraná, com reforço de poli-
ciais de Maringá e Cascavel, 
depois que uma equipe 
que atua no programa Vigia 
sofreu um atentado no rio 
Paraná, ocasião em que con-
trabandistas atiraram o barco 
sobre a lanha em ocupada 
pelos policiais.

VEÍCULO carregado com cigarros paraguaios foi perseguido e apreendido pelo BPFron em 
Umuarama

DIVULGAÇÃO

quilômetros de Umuarama.
A denúncia dava conta de 

que pessoas suspeitas estariam 
embalando drogas nos fundos 
da casa. Foi então que a equipe 
iniciou um monitoramento e, 
pelos fundos, sobre o muro da 
residência, viram os bandidos 
preparando os tabletes.

Assim que notaram a che-
gada da polícia, todos corre-
ram, mas quatro jovens foram 
capturados.

Além da detenção de dois 
homens maiores de idade, 

foram apreendidos dois garo-
tos, 228.5 quilos de maconha, 
um veículo e diversos produtos 
eletrônicos contrabandeados, 
além de 800 pacotes de cigar-
ros paraguaios.

Segundo os policiais, o pre-
juízo ao crime organizado foi 
estimado em aproximadamente 
R$ 400 mil reais, com a apreen-
são. Os homens detidos foram 
levados junto com os produtos 
recolhidos e também com os 
adolescentes à Delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Cianorte apreendeu uma Fiat/Toro carregada com 620 quilos de maconha 
na PR-323, na manhã de ontem (28). Os policiais estavam em patrulhamento entre Cianorte e Tapejara e avistaram 
o veículo suspeito no sentido contrário. Com a aproximação da viatura o motorista aumentou a velocidade, saiu da 
pista e abandonou o utilitário, que continuou em movimento e só parou depois que colidiu contra uma placa de 
sinalização. No interior, foram encontrados 142 tabletes de maconha que totalizaram 620 quilos. O veículo e a 
droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cianorte.

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

VALOR: R$ 445.000,00

PQ METROPOLITANO 1 - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM
QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 
240m². Localizado no Metropolitano 1. Dimensões: 
10,00x24,00

VALOR: R$ 87.120,00

PARQUE DA GÁVEA 
QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 267,50m². 
Localizado no Parque da Gávea. Próximo Móveis Stilo e 
Av. Portugal, com vias de acesso facilitadas. Excelente 
Topogra� a. Dimensões 10,70X25,00

VALOR: R$ 290.000,00

TERRENO COMERCIAL PARQUE INTERLAGOS
Q8, L3. Terreno com 653,76m². Localizado na rua 
Nivaldo Turcato, de frente com a nova Rodoviária. 
Excelente topogra� a. Dimensões: 13,62X48,00

VALOR: R$ 817.200,00

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². 
Localizado no Jardim Belo Horizonte. Topogra� a 
impecável. Pronto para construção. Dimensões: 
10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 
133,00m². Localizado no Jardim Belo Horizonte. 
Topogra� a impecável. Pronto para construção. 
Dimensões: 6,66X20,00

VALOR: R$ 39.000,00

JARDIM TRIANON 
QUADRA 2, LOTES 1 E 2. Terreno comercial com 
1.209,70m². Uni� cação dos lotes 1 com 609,70m² e 
lote 02 com 600m². Defronte para trevo da saída de 
Maria Helena (lado esquerdo).24,13 mts de frente.

VALOR: R$ 980.000,00

TERRENOS

RESIDÊNCIAS SALA COMERCIAL

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
Residência em alvenaria com 126,50m². 
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, 
despensa, edícula com copa e garagem para 2 
veículos. Rua Fortaleza, próximo ao Cidade Canção 
e Lago Aratimbó. Terreno com 195,00m².

VALOR: R$ 490.000,00

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

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

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

VALOR: R$ 260.000,00

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

FPF confirma jogos do Estadual mas
deixa Majestoso com horário indefinido

A Federação Paulista de 
Futebol confirmou na tarde 
de ontem (quinta-feira, 29) o 
calendário do estadual para 
o início de maio. Com data e 
local, o destaque é para o clás-
sico entre Corinthians e São 
Paulo – as equipes se enfren-
tam neste domingo, na Neo 
Química Arena. Apesar de con-
firmado, o clássico é o único 
compromisso do estadual 
ainda sem horário definido. A 
FPF divulgou informações dos 
confrontos que acontecem 

entre os dias 01 e 06 de maio 
– válidos pela 6ª, 10ª e 11ª 
rodada da competição.

No sábado, o Santos viaja até 
o interior e enfrenta o Bragantino, 
às 20h, no Nabizão. O Palmeiras 
entra em campo no domingo, 
também às 20h, no Canindé, para 
enfrentar o Santo André.

P e l a  1 1 ª  r o d a d a ,  a 
Federação também confirmou 
o clássico entre Palmeiras e 
Santos - no dia 06. O confronto 
acontece no Allianz Parque, às 
21h de quinta-feira.

APESAR de confirmado, o clássico 
é único compromisso do estadual 
ainda sem horário definido

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Pode fazer contatos com facilidade, principalmente 
se rolar sintonia. Sucesso nos estudos. Talvez se 
envolva em negócios ou finanças de outras pes-
soas. Se estiver na pista, em busca de um crush 
mais experiente ou que traga novidades para o sexo, 
corre o risco de cair numa roubada.

Tudo indica que vai brilhar em suas parcerias pro-
fissionais, associações e negócios. Estará eficiente, 
mas mandão também. Com o mozão, pode ter rea-
ções emocionais intensas e botar fogo na gasolina 
durante a DR.

Pode bater timidez ao se relacionar com as pessoas. 
Sol e Urano fecham na parceria na sua Casa da 
Viagem e estimulam seu interesse por conhecer 
lugares diferentes, abrir a mente e descobrir coisas 
desconhecidas. Quanto mais aprender, mais livre 
irá se sentir.

Você ficará mais ambicioso e trabalhador, mas irá 
agir com cautela e responsabilidade. Com a par-
ceria entre Sol e Urano deve ter gosto pela vida, 
prazeres e diversão. Aí ao menor sinal de raiva ou 
perrengue, corre o risco de perder a boa com o 
mozão ou crush.

Deve rolar harmonia com pessoas diferentes e você 
tende a renovar relações, podendo dar ou receber 
ajuda. Deve agir com profissionalismo pra conse-
guir segurança material. O desejo de ser indepen-
dente bomba.

Pode contar com a ajuda dos coleguinhas, e até 
inimigos talvez virem aliados. A Lua migra pra sua 
Casa das Amizades à tarde e precisará ter cautela 
pra não agir com autoritarismo com os amigos, mas 
tende a não esquecer quem te dá apoio. Se estiver 
só, talvez inicie um lance precoce e tumultuado.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 30 de abril são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São inte-
ligentes e capazes, mas acomodados e vagarosos. Seu número principal é o 31, formado de 
3 e 1. Dois astros que se harmonizam pela nobreza de cada um. Que confere generosidade e 
liderança. Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de futurismo, modernidade, evolução cós-
mica, trabalho e sabedoria técnica.

Horóscopo nascido em 30 de abril 

 Há sinal de mudanças positivas nas finanças e 
facilidade pra ganhar dinheiro. Negócio familiar 
deve ser um sucesso e crescer. Nos estudos, estará 
responsável e irá se esforçar pra dar conta de tudo. 
Chance de se envolver em mais de uma relação.

Pode bater timidez e insegurança em suas 
relações. Nas parcerias profissionais, seu 
signo tende a ficar autoritário e amargo caso 
não alcance suas metas. Você pode mudar 
objetivos, planos e até amizades.

Tudo indica que terá ótimas oportunidades de cres-
cer e até conseguir um cargo alto. Com o mozão, 
ao menor sinal de aborrecimento, pode soltar os 
cachorros pra cima dele. Talvez perca a paciência 
com uma relação à distância e coloque um ponto 
final em tudo. 

Tudo indica que seus sonhos serão do tamanho do 
seu otimismo e autoestima, ou seja, grandiosos. 
Só precisa segurar o autoritarismo. Com o mozão, 
pode ter zero paciência e acabar explodindo, e nem 
na cama devem se acertar. 

Tende a ficar mais esportista, e a saúde agradece. 
Mas seu signo pode ficar rígido e autoritário com 
o pessoal. Vá devagar pra não arranjar confusão, 
coleguinha. Se estiver na pista, vai agir pra conquis-
tar o crush, mas pode ir com tanta agressividade 
que tende a assustar o contatinho.

Comunicação, estudos e viagem rápida têm tudo 
pra dar bom. Sol e Urano dão as mãos na sua Casa 
da Saúde e avisam que limitações devem prejudi-
car seu bem-estar. Também revelam que medicina 
alternativa e inovações médicas podem ajudar a 
alcançar a cura de um perrengue.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AEPP
ARGENTINA

ALTASTOPAR
DEPENOSO

CESTAYQD
IARCAUTI
ATMOSFERA
IPCEIAS

UNTADORM
DRECAOS

CITRICOIU
GETARIAS
ECAAEPI

ENCADERNAR
ALVOSELO

Combus-
tível de
fogões

Criatura;
indivíduo

Imitações
cômicas

de música

País cuja
capital é
Buenos
Aires

Elevadas;
grandes

Proteção
do corpo
da tar-
taruga

Recipi-
ente de

palha pa-
ra frutas

Antiga 
caixa para

guardar
roupas

(?) móvel,
moderna
ambu-
lância

Camada
gasosa

que envol-
ve a Terra

O tabuleiro
pronto

para ir ao
forno

Tribunal
Regional 

do Trabalho
(sigla)

Antônimo
de "empa-

lidecer" 

Doce de
claras em

neve;
merengue

O fruto
como o

limão e a
laranja

A segunda
nota

musical

Grande
confusão

ou 
desordem

Tem o
som do "j",
em "gelo"

Juntar
como em
um livro

As duas
primeiras

vogais

(?) Gore,
político
dos EUA

Ponto
onde se

mira (pl.)

Cada
parte que
compõe a
corrente

Nela se
faz pipoca
(?) Ramos,

ator

Santo, em
espanhol

Intriga

Trabalho-
so; difícil
Cobertura
da panela

Aceitar
(gíria) 
Cesso

de andar

Vogais de
"biju"

A moeda
japonesa

Refeições
natalinas
Estirado
na cama

(?) Plásticas: Pintura
e Escultura

Povoação protegida
pela Funai 

Relativas
à idade
Avenida
(abrev.)

250, em 
algarismos
romanos

3/san. 7/cítrico — suspiro — tramoia. 8/paródias.
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O músculo
que pro-
tege os
pulmões

Planta que
serve de
pastagem

Local de
rodas de
samba

Período de
maior au-
diência na
TV aberta

Letra
enfatizada
na fala do

alemão

Código ne-
cessário

para ativar
o Windows

Diz-se da
pessoa

fofoqueira
(pop.)

Bicicleta
popular

nos anos
70 e 80

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Cada
divisão de
um drama

(Lit.)
Nicólas

Almagro,
tenista

espanhol

Labora-
tório

(abrev.)

Órgão da
imprensa
brasileira

(sigla)

Esporte
praticado
nos Alpes

suíços

Atracadou-
ro de em-
barcações

Interjeição
utilizada
entre os
índios

Vesícula
(?), órgão
conectado
ao fígado

Alicia (?),
atriz de

"As Patri-
cinhas de
Beverly
Hills"
(Cin.)

Maior
(red.)

Concor-
rente

Postergado
(o prazo)

Repercutir
o som de

O molho de
sanduíches
Ralph (?),
estilista

Extensa
Objetos

de pouco
valor

Conjunto das engre-
nagens de um relógio

Coisa, para
o mineiro
O aço de
panelas

Que se
agita no 
ar conti-

nuamente 

Estilo de desenho
de tatuagens

Atração de festas
juninas e vaquejadas

Efeito do remédio
para febre

Eugene O'Neill, autor
teatral dos EUA

Alto (som)
23 de (?):
Dia de São

Jorge

"(?) de Eli-
te", filme

Sagui
(Zool.)

Apelido de
"Sueli"

"Deus", em
"teologia"

Foi
Porta (?)
Fundos, 

site cômico

Solicitar
Som para

imitar
fantasmas

Entrada
(abrev.)
Artigo

definido

Condição térmica dos ingredien-
tes usados no preparo do bolo

"Saúde",
em OMS

Amontoamento
confuso de pessoas

T S T
T R E M U L A N T E

J O I O A T R E M
U B P E D I R A P

H O R A R I O N O B R E
O L T R O P A R
M M O R X E R E T A

S E R I A L L S U
C I C L O M O T O R
A V O N I E R A
N A A G U D O AM

D I L A T A D O L A B
C B O E S Q U I

T O A R P Z E R E
B I L I A R E N T

S I L V ER S T O N E

3/erê. 4/joio — tear. 6/serial — suador. 10/ciclomotor. 11/silverstone.

Qual o significado espiritual das formigas? Inveja alheia?
O significado espiritual das formigas 

pode trazer uma poderosa mensagem 
oculta da falta de equilíbrio energético 
dentro de sua casa ou em você.

 Esses pequenos insetos represen-
tam sentimentos associados à inveja 
alheia e ao mau-olhado, além de insa-
tisfação pessoal.

Você acha que muitas formigas 
estão aparecendo em sua casa? E não 
há nenhum doce dando bobeira na 
mesa da cozinha? Então é possível que 
a presença desses insetos traga uma 
mensagem do mundo espiritual.

O aparecimento de formigas pró-
ximas a você e/ou dentro de sua casa 

significa que há muitas energias negati-
vas ao seu redor. Se forem as suas pró-
prias vibrações que estão baixas, é pro-
vável que esteja insatisfeita com alguma 
questão importante em sua vida.

Pode ser no trabalho, na família 
ou, quem sabe, no relacionamento, 
a frustração é traduzida em padrões 
negativos que atraem insetos em geral. 
Inclusive, as próprias baratas podem 
surgir quando há um acúmulo de 
sujeira energética mais evidente.

Principais significados espirituais das 
formigas: descontentamento com a pró-
pria vida, sentimentos de inveja vindos 
de você mesmo, inveja alheia de vizinhos 

ou pessoas próximas, mau-olhado ou 
olho-gordo, energias negativas acumu-
ladas em casa ou mudanças de energias 
e transformações que estão por vir.

É preciso fazer uma análise geral 
sobre os seus sentimentos. Observe as 
pessoas à sua volta a fim de descobrir 
exatamente o significado das formigas 
em seu caso específico.

Aliás, em certas circunstâncias o 
aparecimento das formigas também 
representa momentos em que você 
passou dos seus limites emocionais. 
Nessas horas, busque aprender a acal-
mar a mente e encontrar a paz.

Não vale achar que as formigas 

simbolizam apenas negatividade. 
Verdade seja dita, elas também são 
símbolos positivos marcantes da vida 
em sociedade e do trabalho em equipe.

Principais símbolos das formigas: coo-
peração, trabalho árduo, planejamento, 
vida em comunidade, persistência, perse-
verança, fertilidade e proliferação.

A questão aqui é que o significado 
das formigas no mundo espiritual 
costuma ser mais negativo mesmo 
quando envolve o aparecimento delas 
dentro de casa, que é o caso do qual 
estamos falando. 

Fonte: Astrocentro
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É triste quando amigos viram inimigos, 

mas o pior é quando eles se tornam 
desconhecidos.

(Hayley Williams)

ALERTA: O Ministério da Saúde recomenda que as vacinas contra a Influenza e contra a Covid-19 
não sejam aplicadas de forma simultânea, mas sim com um intervalo de 14 dias entre elas. Ao todo, 
80 milhões de pessoas de grupos prioritários serão imunizadas contra a Influenza.

CEREJA
 A coluna destaca parabéns 

aos  leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que 

comemoram aniversário. 
Nesta sexta (30) vivas para 
Margarida Maria Bezerra, 

Andrey Michel Guedes, Leo-
nice Batista Lozovoy, Mário 
Henrique Rodrigues Bassi e 
Pricila Benate Borges Dias.  
No sábado (1º) vivas para 
Rubens Tissei,  Claudete 
Zimiani, Menahem David 
Dansiger de Souza, Gisele 
Spancerski e Vilma Barros 

de Souza . No domingo  (2) 
vivas para Carlos Roberto 
Martinelli, Maria da Graça 
Ferreira e Mauro Fernandes 

Jardim. Na segunda (3) 
parabéns para Ana Vitória 

de Toledo Barros, Vanderlea 
de Borba Rodrigues , Fabia-
na Yamaoka Frare, Hellen 
Harumi Suzumura, Ivani 

Marques Vieira. Da coluna: 
felicidades!

ZOOM
ISABELA GASPAROTTO MARTELI, 23 anos, natural de Iporã e 
atualmente morando em Curitiba foi eleita  Miss Âmbar Mun-
dial no concurso que foi realizado no último final de semana 

no Hard Rock em Punta Cana.

OPORTUNIDADES
 Fique sempre de olho nas oportunida-
des e novidades do Sistema S que no 
Paraná é formado pelo Serviço Social 
do Comércio (Sesc), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), 
Serviço Social da Indústria (Sesi), 
Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop), Serviço Social do 
Transporte (Sest), Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat), 
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

Empresas (Sebrae). 

VACINAS 
O Paraná recebeu na quinta-feira 

(29) o 15° lote de vacinas contra o 
coronavírus enviado pelo Ministério 
da Saúde. No total, serão 309.200 
doses de imunizantes: 6.200 doses 
da Coronavac, fabricada pelo Insti-
tuto Butantan/Sinovac, e 303.000 
da Covishield, da Universidade de 

Oxford/Astrazeneca/Fiocruz. O crono-
grama de vacinação nas cidades será 
repassado pela mídia. Fique atento. 

ANITTA
Em coletiva de imprensa realizada 
ontem (29) para divulgar sua nova 

música, “Girl From Rio”, a cantora bra-
sileira  Anitta contou aos jornalistas 
que já está vacinada. A cantora, que 
está em Miami, nos Estados Unidos, 

desde março trabalhando no seu novo 
álbum, disse que fica dividida com 

o sentimento de já ter sido imuniza-
da contra a covid-19 muito antes da 

grande maioria dos brasileiros. ‘ É bom, 
mas é ruim ao mesmo tempo. Anitta 

ainda contou como tem sido a vida no 
país que já está bem mais avançado 
em relação ao Brasil na imunização 

da população. Amanhã, ela dará uma 
festa em um hotel de Miami para 

comemorar o lançamento de “Girl From 
Rio” e conta que as baladas na cidade 
já voltaram e quase tudo está aberto. 
“Aqui, por exemplo, se você quer ir a 
um jogo de basquete, a algum lugar 
fechado, você só mostra que você 
já tomou as duas doses da vacina 

há mais de 15 dias e pronto”, expli-
cou Anitta, antes de revelar que ela 
mesma já está imunizada e, por isso, 

trabalhando normalmente.

ARQUIVO PESSOAL
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