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12ª Regional se prepara para iniciar a
vacinação dos profissionais de educação

ESTADO VAI VACINAR 32.760 TRABALHADORES NESTA ETAPA

A 12ª Regional de Saúde de Umuarama prevê para amanhã a chegada de 920 doses da vacina contra a covid-19 que serão destinadas aos 
profissionais de educação do Noroeste. As equipes da RS começaram a se organizar e aguardam apenas orientações referentes à disponibilização 
das doses para cada um dos 22 municípios que fazem parte da circunscrição. Assim, poderão dar início à nova etapa de vacinação. l 5
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Jovem de 22
anos é executado
em plena tarde

em Tapejara
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Mandetta presta
depoimento na
CPI da Covid

do Senado
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Homens se
esfaqueiam após

brigarem pela
mulher amada
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Aulas são
retomadas em
Umuarama de

forma escalonada
l 8

DIVULGAÇÃO
Transferência de Renda
A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social 

e com a colaboração da sociedade civil organizada 
de Umuarama, deu início à preparação do Projeto 

Transferência de Renda Municipal. O programa deve 
ser submetido à apreciação da Câmara de Vereadores 

nos próximos dias. O foco é contribuir com famílias em 
situação de pobreza ou extrema pobreza. 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 31/05, ainda sem juros Selic.

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

3/4 a 3/5 0,5000 0,1590 0,0000
4/4 a 4/5 0,5000 0,1590 0,0000
5/4 a 5/5 0,5000 0,1590 0,0000
6/4 a 6/5 0,5000 0,1590 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,30% 22,89 
Vale ON +1,51% 110,10 
ItauUnibanco PN -4,27% 26,71 
Bradesco PN -3,03% 23,80 
Eletrobras PNB -4,58% 35,38 
Cogna ON -2,33% 3,77

IBOVESPA: -1,26% 117.712 pontos

Iene 109,37
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,72

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,4300 5,4310 0,0%

PTAX  (BC) +0,8% 5,4499 5,4505 +0,9%

PARALELO -0,5% 5,2200 5,6900 -0,5%

TURISMO -0,5% 5,2200 5,6700 -0,5%

EURO +0,4% 6,5464 6,5493 +0,7%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 - -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.812,43 - 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 04/05

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 7,56
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.208,46 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/05 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)

MAR ABR MAI
TJLP (%) 4,39 4,61 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 1.577,00 16,75 12,5%
FARELO mai/21 423,50 7,30 3,2%
MILHO mai/21 744,75 12,50 33,1%
TRIGO mai/21 737,00 11,50 20,6%

SOJA 162,60 -0,5% 1,0% 161,00
MILHO 97,52 0,0% 15,1% 98,00
TRIGO 90,85 0,3% 7,2% 92,00
BOI GORDO 297,57 -0,6% 0,7% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/05 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 04/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,50 -1,7% 0,9%
SOJA Paranaguá 181,00 0,0% 3,4%
MILHO Cascavel 104,00 1,0% 20,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
19/5 - 16h13

Minguante
3/05 - 16h51

Nova
11/05 - 06h01

Cheia
26/5 -08h14

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta prestou 
depoimento ontem (4) a sena-
dores na CPI da Covid, que 
investiga ações de omissões 
de autoridades na pandemia.

Questionado se houve 
alguma proposta técnica do 
presidente Jair Bolsonaro ao 
ministério quando estava na 
pasta, Mandetta afirmou que 
não e que “o que havia ali era 
um mal estar”.

“O que havia ali era um 
outro caminho, que ele deci-
diu, não sei se através de 
outras pessoas ou por conta 
própria”, afirmou. “Era muito 
constrangedor explicar por-
que o ministério estava indo 
por um caminho e o presi-
dente por outro”.

Mandetta também afirmou 
que Bolsonaro foi alertado das 
consequências de não ouvir a 
ciência, inclusive com a pro-
jeção de alto número de mor-
tes caso as medidas indicadas 
pela OMS não fossem seguidas.

“Todas as recomendações, 
as fiz. Em público, nos boletins, 
nos conselhos de ministros, 
diretamente ao presidente, 
a todos os secretários de 
Saúde e “nunca tive discus-
são áspera, mas sempre colo-
quei (as recomendações) de 
maneira muito clara”.

Confronto
O ex-ministro disse ter sido “publicamente confrontado” pelo presi-
dente Jair Bolsonaro durante o enfrentamento inicial da pandemia 

de coronavírus. Mandetta afirmou que o Brasil deveria ter de-
monstrado “unidade” e “fala única” sobre as medidas de combate 

à covid-19, como o isolamento social. No entanto, segundo o 
ex-ministro, o presidente da República contribuiu para que a so-

ciedade recebesse “uma informação dúbia” sobre como lidar com 
a doença. “O Ministério da Saúde foi publicamente confrontado, e 
isso dava uma informação dúbia à sociedade. O objetivo do MS era 
dar uma informação, e o presidente dava outra. Em tempos de epi-
demia, você tem que ter a unidade. Tem que ter a fala única. Com 
esse vírus, o raciocínio não pode ser individual. Esse vírus ataca a 

sociedade como um todo. Ele ataca tudo”, disse.

Mandetta presta depoimento
na CPI da Covid do Senado

DOENÇA DOS RICOS
Mandetta ainda disse que o 

isolamento social teria sido uma 
medida adequada no início da 
pandemia, quando era ministro. 
“Naquele momento era funda-
mental que se fizesse uma fala 
una em relação à prevenção e que 
se fizesse o isolamento”, afirmou.

“Primeiro porque tínha-
mos baixo número de casos. 
E porque essa doença entrou 
pelos ricos, estava no hospi-
tal Albert Einstein, no hospi-
tal Sírio-Libanês”.

O senador Renan Calheiros 
lembrou que o presidente da 
República se colocou contra 
o isolamento e defendeu o 
chamado “isolamento verti-
cal”, que seria apenas isolar 
idosos e vulneráveis.

Mandetta já havia dito 
durante a sessão que uma das 

mentiras que o ministério teve 
que combater foi a “teoria de 
isolamento vertical” (de isolar 
apenas idosos) — algo que era 
defendido por Bolsonaro.

CLOROQUINA
Luiz Henrique Mandetta 

revelou em depoimento na CPI 
da Covid que, em uma das reu-
niões ministeriais sobre as ações 
de enfretamento à pandemia, 
assessores palacianos sugeri-
ram que a Anvisa incluísse a clo-
roquina como remédio para tra-
tar o novo coronavírus. “Havia 
um papel não timbrado com 
informações sugerindo que 
se mudasse a bula da clo-
roquina na Anvisa e o pró-
prio presidente Barra Torres 
que disse ‘isso não’. Alguém 
botou aquilo em formato de 
decreto”, disse Mandetta.
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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

Loterias
concurso: 2368Megasena

01 02 03 04 05 08 09 10 
12 13 16 18 20 22 23

Lotofácil concurso:2221

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 02 02 06 06 09 05

Super Sete concurso: 086C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2175

01 05 06 19 20 22 26 28 31 37 
40 46 54 55 57 59 66 75 87 92

Lotomania

93.104
46.670
62.607
95.430
20.462

03 08 31 44 48 57 70
OPERÁRIO/MS

12 18 67 68 71

MARÇO

07 11 17 19 24 26 30

concurso: 5555

04 07 13 25 36 58

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
26/5 - 08h14

Quarta 5/5/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 25
min 20

max 33
min 17

Cascavel
max 30
min 17

Foz do Iguaçu
max 33
min 17

max 31
min 15

Curitiba
max 26
min 14

FASES 
DA LUA

Nublado
Quinta 6/5/2021

Nublado
Sexta 7/5/2021

Chapecó - Um crime bárbaro 
chocou o País nessa terça-feira. 
Um jovem de 18 anos identifi-
cado como Fabiano Kipper Mai 
matou cinco pessoas, entre elas 
três crianças de seis meses a 
dois anos de idade, uma profes-
sora e uma funcionária ao inva-
dir uma creche armado com um 
uma adaga (espada) em Sauda-
des, município de 9,8 mil habi-
tantes a 60km de Chapecó, no 
oeste de Santa Catarina.

Segundo o delegado da 
Polícia Civil, Jerônimo Marçal 
Ferreira, o autor do crime, sem 

histórico criminal, foi até a cre-
che Pró-Infância Aquarela, de 
bicicleta, por volta das 10h. Ao 
entrar na creche, ele começou 
a atacar uma professora de 30 
anos que, mesmo ferida, correu 
para uma sala onde estavam 
quatro crianças e uma funcio-
nária da escola, na tentativa de 
alertar sobre o perigo.

O rapaz, então, teria ata-
cado as crianças na sala e a fun-
cionária da escola. Duas meni-
nas de menos de dois anos e a 
professora morreram no local. 
Outra criança e a funcionária 

morreram no hospital. A pro-
fessora Keli Aniecevski tinha 26 
anos, e a agente educativa Mirla 
Renner, tinha 20 anos.

Uma professora da escola - 
que não estava na unidade no 
momento do ataque - disse que, 
segundo relatos, funcionárias 
esconderam os bebês quando 
o assassino começou o ataque.

O Corpo de Bombeiros rela-
tou que, ao chegar ao local, 
o jovem já havia sido contido 
por populares. Ele tinha um 
ferimento profundo no pes-
coço e perguntava quantas 

vítimas teria conseguido atin-
gir. As informações são de que 
ele teria tentado tirar a própria 
vida. Ele foi levado ao Hospital 
de Pinhalzinho, depois transfe-
rido a Chapecó.

Segundo o delegado regional 
Ricardo Casagrande, equipes de 
pelo menos quatro municípios 
foram envolvidas na investigação 
e vasculharam a casa do jovem 
para tentar entender o ataque. 

O governador de Santa Cata-
rina, Carlos Moisés (PSL), chorou 
ao saber do ataque e lamentou o 
ocorrido: “Todas as energias das 

Barbárie: Rapaz invade creche e mata 5

forças de segurança da região 
devem ser empregadas no escla-
recimento desse trágico episó-
dio”, afirmou, no Twitter. 

Keli Adriane e Mirla Renner 
morreram uma escola infantil

DIVULGAÇÃO
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Aulas presenciais
no PR retornam a
partir de 10 de maio

A rede estadual de ensino 
do Paraná terá, a partir de 10 
de maio, uma volta gradativa 
às aulas presenciais. O retorno 
deve acontecer paralelamente 
à vacinação dos profissionais 
da Educação, programada para 
este mês, e em um momento de 
queda na taxa de transmissão e 
nos indicadores de contágio. O 
anúncio foi feito pelo governador 
Ratinho Jr ontem (terça-feira, 4).

Há três critérios para a defi-
nição de quais colégios devem 
ter prioridade para a volta das 
atividades presenciais. O pri-
meiro deles é o acompanha-
mento das cidades onde houve 
retorno das redes municipais 
de ensino e do transporte esco-
lar. Além disso, serão prioriza-
das as instituições de ensino 
onde há alunos em situação de 
vulnerabilidade e sem acesso 
a equipamentos digitais para 
realizar as atividades remotas. 

Pesquisador ressalta que não há
protocolo seguro para retorno

 A afirmação de que “Não 
há protocolo seguro para 
retorno das aulas”, é do pes-
quisador Lucas Ferrante, 
do INPA (Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
– ligado à FIOCRUZ). Ele diz 
que ainda não é o momento 
dessa retomada e que, caso o 
governo insista nisso, as conse-
quências serão o aumento do 
número de casos e de mortes 
em um curto espaço de tempo. 

Obrigatoriedade
O retorno presencial não será obrigatório. Pais, mães ou res-

ponsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes devem 
assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição 

de ensino. Os alunos que optarem por não ir às aulas presencial-
mente continuarão no ensino remoto (que inclui as plataformas 

digitais do Aula Paraná, videoaulas no YouTube e TV aberta, além 
do kit pedagógico impresso), que acontece desde o início deste 

ano letivo, em 18 de fevereiro

O INPA previu, por meio de cál-
culos estatísticos com dados 
da pandemia, o caos em 
Manaus e também orientou a 
Prefeitura de Curitiba no auge 
do colapso em março.

A APP-Sindicato solici-
tou ao INPA uma matriz de 
dados sobre a pandemia em 
10 regiões do Paraná e apre-
sentará o resultado desta pes-
quisa hoje (quarta-feira, 5), às 
10 horas, durante coletiva de 

imprensa com a participação 
de Lucas Ferrante.

O sindicato informa que 
continua a defender a vida 
de profissionais, estudan-
tes e comunidade em geral. 
“Queremos o retorno das ati-
vidades presenciais e o retorno 
à normalidade, mas tem que 
acontecer com vacina para 
todos e segurança sanitária. No 
momento, não há estas condi-
ções”, diz a APP-Sindicato.

A ligação de Omar Aziz
Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, telefonou 

para o comandante do Exército, Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, para falar da convocação 

do general Eduardo Pazuello. O senador explicou 
que a CPI não vai desistir de ouvir o ex-ministro 
presencialmente, mas que isso não significaria 

qualquer “afronta” ao Exército. Longe disso, Pazuello 
é visto pela CPI “apenas como ex-ministro civil”. 

Pazuello alegou ter tido contato com pessoas 
infectadas para não comparecer à oitiva que estava 

marcada para esta quarta-feira.

Volta da doação
Quase seis anos depois 
de o Supremo Tribunal 
Federal (STF) proibir 
o financiamento 
empresarial de 
campanhas políticas, a 
Câmara dos Deputados 
avalia uma forma 
de tornar viável a 
destinação de recursos 
do setor privado para 
candidatos ou partidos. 
Uma proposta discutida 
nos bastidores por 
deputados prevê que 
sejam estabelecidos 
tetos de R$ 500 mil a R$ 
1 milhão por empresa, 
independentemente do 
porte da companhia.  O 
valor poderia ser doado 
para um único candidato 
ou dividido entre 
outros concorrentes, 
de deputado federal a 
presidente da República.

Vacina à Educação

Líder do Governo e presidente da Comissão de 
Educação da Alep, o deputado Hussein Bakri (PSD) 
anunciou que a Secretaria da Saúde está montando 
um planejamento para vacinar contra o coronavírus 
os professores e demais profissionais da educação 

no Paraná. A imunização, que deve ser definida nesta 
semana pela pasta, irá ocorrer em paralelo ao grupo 
das comorbidades e das gestantes. (mais na pag 05)

DIVULGAÇÃO

Outro critério é a análise de 
colégios com maior número 
de professores fora do grupo 
de risco. As secretarias da 
Educação e do Esporte e de 
Saúde ainda estão realizando 
o mapeamento dos locais.

Nas escolas que reabrirão 
para atividades presenciais, 
será adotado o modelo híbrido 
de ensino, ou seja, parte dos 
alunos assistirá às aulas pre-
sencialmente, em sala de aula, 
enquanto a outra parte acom-
panhará remotamente, vendo 
as aulas ao vivo. Para isso, as 
salas de aula estão equipadas 

com computadores e internet, 
possibilitando que os profes-
sores interajam com ambos os 
grupos de estudantes.

As instituições de ensino 
seguirão um protocolo de segu-
rança, garantindo distancia-
mento de 1,5 metro entre os 
estudantes, disponibilizando 
álcool em gel, reforçando a obri-
gatoriedade do uso de máscara 
e aferindo a temperatura de alu-
nos e funcionários na entrada do 
colégio. Distanciamento, uso de 
máscara e aferição de tempera-
tura também são regras dentro 
do transporte escolar.

O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Jr que apresentou os critérios para a definição de quais colégios devem priorizar atividades presenciais

GERALDO BUBNIAK/AEN

Comissão
A medida, porém, não 
é encarada como um 
substituto do Fundo 
Eleitoral, que ano 
passado foi de R$ 2 
bilhões. O modelo como 
é hoje, abastecido 
com dinheiro público, 
continuaria existindo. A 
reforma da lei eleitoral 
é patrocinada pelo 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), 
que instalou ontem (4) 
comissão especial para 
mudar as regras do jogo 
nas disputas de 2022. A 
deputada Renata Abreu 
(Podemos-SP) deve 
ser a relatora. Para ter 
validade, a proposta 
precisa passar pelo 
Senado e ser sancionada 
pelo presidente até 
outubro, um ano antes 
da eleição.



4 GERAL   Quarta-feira, 5 de maio de 2021

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

Universidades
Estaduais definem
calendários para 2021

Os Conselhos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão das 
universidades estaduais do 
Paraná estão definindo os 
calendários das atividades 
dos cursos de graduação refe-
rentes ao ano letivo de 2021. 
Em decorrência da gravidade 
da pandemia de covid-19, as 
instituições suspenderam as 
aulas presenciais e precisa-
ram readequar os seus calen-
dários letivos.

UEPG E UEM
Na Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG), o 
ano letivo terá início no dia 
31 de maio para os veteranos. 
Já para os calouros, a previ-
são de ingresso é em 14 de 
junho. O calendário acadê-
mico prevê, ainda, o recesso 
das atividades entre 3 e 30 de 
maio, com exceção do curso 
de Medicina, que iniciará o 
ano letivo em 17 de maio.

Devido ao momento de 
excepcionalidade da pan-
demia a oferta das disci-
plinas será flexibilizada. O 
estudante poderá cursar as 
disciplinas, independente 
da série na qual está lotado 
conforme previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso.

O início do ano letivo na 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) ficou definido 

para agosto deste ano, com 
término em maio de 2022. 
Desta forma, as aulas do pri-
meiro semestre iniciam no dia 
9 de agosto com término em 
15 dezembro e as do segundo 
semestre começam em 10 de 
janeiro de 2022, com final em 
14 de maio de 2022.

UEL E UNICENTRO
A Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) definiu, no 
final de abril, o calendário 
acadêmico para os 53 cursos 
de graduação referentes ao 
ano letivo de 2021. As aulas 
terão início em 2 de agosto e 
prosseguem até 23 de junho de 
2022. As atividades em curso 
atualmente representam o ano 
letivo de 2020 e terminam no 
próximo dia 25 de junho.

O s  e s t u d a n t e s  d e 
Enfermagem, Fisioterapia e 
Odontologia iniciam em 16 
de agosto, pois esses cur-
sos terão atividades práticas, 
terminando as aulas mais 
tardiamente.

UNIOESTE, UENP 
E UNESPAR

Uma decisão parecida foi 
adotada pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste). O calendário 
aprovado foi para ensino 
100% remoto e abrangeu 

todas as disciplinas, séries e 
alunos, para a conclusão do 
ano letivo de 2020.

As matrículas para disci-
plinas com oferta de forma 
remota foram realizadas nos 
dias 9 e 10 de dezembro de 
2020, e as atividades letivas 
iniciaram no dia 18 de janeiro 
deste ano.

Na Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP), o 
calendário segue etapas distin-
tas para cada curso. Alunos de 
Ciências Sociais Aplicadas ini-
ciaram o ano letivo de 2021 no 
dia 5 de abril e os dos cursos de 
Licenciaturas e Bacharelados 
iniciam as aulas no dia 15 de 
maio. Novos alunos aprovados 
no vestibular, bem como aca-
dêmicos de cursos da área da 
saúde ainda não possuem uma 
previsão para iniciar as aulas.

Sistema parecido é ado-
tado pela  Universidade 
E s t a d u a l  d o  P a r a n á 
(Unespar). O calendário aca-
dêmico é executado con-
forme a necessidade e perfil de 
cada curso. A maioria dos estu-
dantes matriculada nos cur-
sos de graduação nos 2º, 3º e 
4º anos iniciou as aulas no dia 
26 de abril. Entretanto, para os 
primeiros anos, o início do ano 
letivo acontecerá após o resul-
tado da prova de redação do 
vestibular da universidade.

Famílias de Guaíra recebem moradias
Vinte famílias que residiam 

em condições precárias em 
Guaíra (112 km de Umuarama) 
deixaram as dificuldades para 
trás ao conquistarem, ontem 
(4), as chaves da casa própria. 
As moradias foram construídas 
em uma parceria do Governo 
do Estado com a Itaipu 
Binacional e a prefeitura e 
receberam investimento de R$ 
1 milhão, utilizado para subsi-
diar integralmente o valor dos 
imóveis, que foram repassados 
de graça aos beneficiários.

As unidades são compostas 
por dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço 
externa, em local urbanizado 
e com fácil acesso aos equipa-
mentos públicos municipais. O 
custo por unidade é estimado 
em aproximadamente R$ 63 
mil oriundos de recursos da 
Itaipu Binacional.

“São 15 moradias com 32 

metros quadrados e cinco com 
49 metros quadrados adapta-
das para pessoas com deficiên-
cia”, explica o chefe da regio-
nal de Cascavel da Cohapar, 
Gerson Paranhos.

De acordo com o prefeito 
de Guaíra, Heraldo Trento, a 

construção das casas só foi 
possível pelo comprometi-
mento dos órgãos envolvi-
dos nas três esferas do poder 
público. “Hoje, estamos aju-
dando a resolver um problema 
social de grande relevância do 
município”, afirmou.

AS unidades são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço 
externa, em local urbanizado e com fácil acesso aos equipamentos públicos

DIVULGAÇÃO

Novas regras
Segundo os jornalistas Rafael Moraes Moura, Daniel Weterman 
e Camila Turtelli, do jornal O Estado de S. Paulo, a Câmara dos 
Deputados avalia uma forma de tornar viável a destinação de 
recursos do setor privado para candidatos ou partidos. Uma 

proposta discutida nos bastidores por deputados prevê que sejam 
estabelecidos tetos de R$ 500 mil a R$ 1 milhão por empresa, 

independentemente do porte da companhia. 

Novas regras II
A reforma da lei eleitoral é 
patrocinada pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), que encabeçou a 
instalação de uma comissão 
especial para mudar as regras 
do jogo nas disputas de 2022. A 
medida, porém, não é encarada 
como um substituto do Fundo 
Eleitoral, que no ano passado 
foi de R$ 2 bilhões. O modelo do 
fundo como é hoje, abastecido 
com dinheiro público, 
continuaria existindo.

Reforma
A reforma política está sendo 
amplamente costurada na 
Câmara dos Deputados. A 
instalação de uma comissão 
especial pode debater 
a proposta que prevê a 
instituição do voto majoritário 
para vereadores, deputados 
estaduais e federais, o chamado 
voto distritão, no qual são 
eleitos os legisladores mais 
votados, independentemente 
do voto nos partidos. O tema 
pode se arrastar até setembro, 
data considerada limite para a 
aprovação da reforma política 
na Câmara para aplicação nas 
eleições de 2022.

Reforma tributária
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos) cobrou do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
mais clareza sobre a reforma 
tributária: “O senhor ministro 
deve apresentar algo didático, 
que seja de fácil compreensão 
de empresários, da população 
e de governadores, baseado 
na simplificação de pagamento 
de tributos e na manutenção 
da carga tributária atual, sem 
aumentos. Nunca recebemos 
algo desse tipo, que 
deixasse a reforma tributária 
compreensível a todos”, 
concluiu o senador.

Exame da Ordem
O índice de aprovação do 31º 
Exame de Ordem no Paraná 
foi de 20,12%, pouco acima da 
média nacional, de 19,49%, 
conforme dados divulgados 

pelo Conselho Federal da 
OAB. A instituição com melhor 
índice de aprovação foi a 
Universidade Estadual do 
Oeste Paraná - Francisco 
Beltrão, com 73,68%; seguida 
da Universidade Estadual de 
Maringá, com 66,38%.

Assistência remota
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) repudiou o 
projeto de lei do deputado 
federal de Felício Laterça 
(PSL-RJ) que determina 
que as farmácias passem a 
ter assistência remota de 
farmacêuticos durante todo o 
seu horário de funcionamento. 
“Essa proposta que adota uma 
figura do farmacêutico remoto é 
um desrespeito e demonstra um 
profundo desconhecimento da 
farmácia como estabelecimento 
de saúde”, ressalta o deputado.

Crédito
Segundo a Febraban (Federação 
Brasileira dos Bancos), foram 
concedidos R$ 4,5 trilhões em 
crédito pelos bancos entre 
março do ano passado e deste 
ano, uma média de R$ 347 
bilhões mensais. Durante o 
período da crise, a procura de 
pessoas jurídicas por crédito 
subiu 12,1% ante o período 
anterior. Pelo Pronampe 
(Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte), 
foram realizadas 516,7 mil 
operações, com desembolsos 
de R$ 37,5 bilhões.

Taxa básica
O Banco Central do Brasil deve 
elevar a taxa básica de juros 
nesta quarta-feira (5) em 0,75 
ponto percentual, para 3,5%, e 
reafirmar sua “firmeza” contra 
a inflação, em alta apesar da 
desaceleração econômica 
causada pela pandemia, 
estimam analistas. O BC elevou 
a taxa Selic pela primeira vez 
em seis anos em março, de 
seu mínimo histórico de 2% 
para 2,75%; e indicou que em 
maio faria ajuste semelhante, a 
menos que haja uma mudança 
significativa nas projeções de 
inflação e no balanço de riscos.
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coluna12ª Regional recebe
amanhã vacinas para
profissionais educação

A 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama prevê para amanhã 
(quinta-feira, 6), a chegada de 
920 doses da vacina contra a 
covid-19 que serão destina-
das aos profissionais de edu-
cação do Noroeste. De acordo 
com a chefe da 12ª RS, Viviane 
Herrera, até o final da tarde de 
ontem (4) a Secretaria Estadual 
de Saúde ainda não havia defi-
nido detalhes a respeito da dis-
tribuição aos municípios para 
o início desta nova etapa da 
imunização no Paraná.

O Paraná vai começar a vaci-
nar nos próximos dias 32.760 
trabalhadores da educação 
como parte do processo de reto-
mada gradativa às aulas presen-
ciais da Rede Pública de Ensino 
a partir de 10 de maio. A confir-
mação foi feita pelo governador 
Ratinho Jr, ontem (4).

As doses fazem parte da 
última remessa de vacinas da 

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 
que chegou ao Paraná na 
segunda-feira (3). A distri-
buição para as 22 Regionais 
de Saúde será feita hoje (5), 
com apoio das aeronaves do 
Governo do Estado.

O quantitativo corresponde 
a 15,5% dos trabalhadores da 
educação previstos no Plano 
Estadual de Vacinação contra a 

Critérios
Ainda segundo o secretário Beto Preto, serão levados em consideração 
dois critérios nas próximas divisões dentro do grupo de trabalhadores 
da educação. Além da idade, com a redução da faixa etária conforme 
a quantidade de vacinas, quem já retomou o trabalho presencial nas 
escolas passará a ter prioridade. “Esse lote inicial vai ser voltado para 

os profissionais do ensino fundamental, médio e Centros Municipais de 
Educação Infantil, os CMEIs”, ressaltou Beto Preto.

covid-19, estimado em 210.897 
pessoas. O número leva em 
consideração profissionais das 
redes públicas (estadual e muni-
cipal), privada e da assistência 
social – são em torno de 90 mil 
educadores e assistentes ligados 
apenas à Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte. 
Neste primeiro momento serão 
vacinados aqueles com idades 
entre 55 a 59 anos.

“Estamos felizes por, gra-
dativamente, estarmos con-
seguindo avançar dentro do 
plano de vacinação. Agora 
temos três fornecedores de 
vacina, a AstraZeneca, Pfizer e 
CoronaVac, o que nos dá novas 
possibilidades”, disse o gover-
nador Ratinho Junior. “Depois 
de muito debate interno, che-
gamos ao momento de voltar 
às aulas presenciais, mesmo 
que parcialmente. Algo que 
pelo nosso planejamento 
deveria ter ocorrido em feve-
reiro, mas a nova cepa do coro-
navírus não permitiu”.

O governador destacou 
que, além dos mais de 32 mil 
trabalhadores da educação 
que serão imunizados nesta 
semana, outros 8 mil profis-
sionais já receberam ao menos 
uma dose da vacina. Eles têm 
mais de 60 anos e integram o 
grupo prioritário elaborado 
pelo Ministério da Saúde. “São 
40 mil pessoas, o que nos per-
mite dar uma boa arrancada 
neste começo”, disse.

Secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto explicou 
que a partir de agora todas 
as remessas de vacinas que 
chegarem ao Paraná terão um 
percentual de doses separado 
para a educação. É essa taxa 
de imunização, aliada ao diag-
nóstico diário da circulação da 
doença e dos números de lei-
tos disponíveis, que vai balizar 
o avanço no retorno presencial 
de alunos e professores. “O 
acompanhamento é diário, 
seguindo o contexto e evolu-
ção da pandemia”, destacou.

AS doses enviadas pelo Estado às Regionais de Saúde serão distribuídas aos municípios que entra na nova fase de iminuzação

ARI DIAS/AEN

Capital político
Os partidos apostam na 
união de dois experientes ex-
governadores, do Nordeste 
e do Sudeste, avalizados 
por fortes bancadas no 
Congresso Nacional e nos 
estados. 

Nome do PIB
Tasso - também um 
empresário de renome 
nacional - tem o aval de 
parte do PIB do eixo Rio-SP 
cansado da polarização e 
da iminente guerra entre 
Bolsonaro e Lula.
 
Digitais
A chapa tem as duas mãos 
e os dez dedos do deputado 
federal Aécio Neves, que lança 
assim “sua cria”, Anastasia, 
como representante de seu 
grupo político.

Piso da enfermagem
A aproximação do 
Dia Internacional da 
Enfermagem (12 de 
maio) aumenta a pressão 
pela votação do PL que 
estabelece piso salarial para 
a categoria, que soma 2,4 
milhões de profissionais. 
Semana passada, a senadora 
Zenaide Maia (Pros-RN) 
emitiu parecer favorável ao 
PL de autoria de Fabiano 
Contarato (Rede-ES). 
Para os enfermeiros, por 
exemplo, o valor seria de 
R$ 7.315 para uma jornada 
de 30 horas semanais.

Dedo na ferida
Entidades do setor hospitalar 
e de planos de saúde já 
pediram à Presidência do 
Senado para não pautar o 
projeto por conta do impacto 
econômico. E entidades 
nacionais representativas 
da categoria e a Frente 
Parlamentar Mista em 
Defesa da Enfermagem, 
presidida pelo deputado 

Tasso & Anastasia
A brecha eleitoral claramente aberta para um nome da terceira 
via na disputa presidencial, com o desgaste de imagem de Lula 

da Silva, do PT, e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
aquece as conversas entre portas em Brasília. Além de Ciro 

Gomes (PDT), pré-confirmado, o governador de São Paulo, João 
Dória Jr, encontra resistências de tucanos com mais tempo de 
voo no ninho e pode ser barrado como pré-candidato. Surge, 
discretamente, desenho para uma chapa PSDB-PSD, com o 
senador tucano Tasso Jereissati (CE) candidato, e o senador 

Antonio Anastasia (MG) de vice. 

Célio Studart (PV-CE), 
pressionam pela  votação. 

Voz do povo
Na enquete disponível no site 
do Senado, há mais de 800 mil 
votos a favor do PL 2564/2020 
e apenas 3,2 mil contra.

Sem distorções 
Autoridades, a mídia e o povo 
devem parar de fechar os olhos 
para crimes como o de ontem 
em Saudades (SC) e tratar 
como atentado terrorista. Em 
qualquer país é assim. 

SPA & autoajuda
A força de vontade da 
deputada Joice Hasselmann 
em emagrecer, nas 
hospedagens em  um SPA 
em Brasília, tem incentivado 
eleitores a seguir o exemplo.

Tá uma m...
Blogueirinho? Artista? 
Ativista em manifesto? 
Não. É o vereador de 
Belo Horizonte Bim da 
Ambulância (PSD) a nova 
sensação das redes. Ele 
postou momento íntimo no 
sanitário de hotel em Búzios, 
durante um passeio. E agora 
se diz influencer digital.

Quem vai?
A rodada da Paraná Pesquisas 
sobre intenção de votos 
para o Governo de São Paulo 
mostra que, se França (PSB) e 
Haddad (PT) formarem chapa, 
eles vencem. Embora haja 
risco de, juntos, aumentarem 
suas rejeições. Falta saber 
quem aceita ser vice.

Briga verbal
Erramos. É a antropóloga 
Débora Diniz, que processou 
a ativista bolsonarista 
Sara Winter, quem 
ganhou indenização de R$ 
10 mil por danos morais. 
Cabe recurso.
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Usuário de drogas é executado
com tiros de .45 em plena tarde

Polícia sem pistas de autores de 
morte de pai e de atentado a filho

Foi identificado ontem (4) 
no Instituto Médico Legal (IML), 
o corpo de Antônio Marcos 
Novais, de 33 anos, conhecido 
pelo apelido de “Fininho”. 
Ele foi executado à tiros na 
cidade de Mariluz (30 quilô-
metros de Umuarama). Seu 
filho, de apenas 11 anos tam-
bém foi alvejado de raspão. 
Socorrido, o garoto não corre 
riscos de perder a vida.

Um terceiro ferido tam-
bém chegou ao hospital 
municipal pedindo socorro.

De acordo com teste-
munhas, foram mais de 15 
disparos de arma de fogo 
que resultaram na morte 
do homem. O crime chocou 

os moradores da pequena 
c i d a d e  d e  M a r i l u z ,  q u e 
tem pouco mais de 10 mil 
habitantes.

A terceira vítima, um 
amigo da família, foi baleado 
na perna. O fato ocorreu na 
avenida Raimundo José dos 
Santos, no final da tarde da 
segunda-feira (3).

Conforme os levantamen-
tos iniciais da Polícia Militar, 
os autores chegaram perto de 
‘Fininho’, ocupando um veículo 
de cor escura. Todos estavam 
encapuzados e começaram os 
disparos que atingiram os três.

Foi verificado pela polí-
cia que ‘Fininho’ não possuía 
antecedentes criminais.

Policiais  mil itares de 
Tapejara, município loca-
lizado a 52 quilômetros de 
Umuarama, deram início 
à procura do autor de um 
atentado contra a vida de um 
homem de 22 anos. O crime 
foi praticado em plena tarde 
de ontem (terça-feira, 4).

Minutos depois de rece-
ber os disparos, o rapaz não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu a caminho do Pronto 
Atendimento Municipal.

Identificado como Wagner 
Danilo Pereira, 22 anos, o 
rapaz que foi vítima dos dis-
paros possui antecedentes 
criminais por envolvimento 
em tráfico de entorpecen-
tes, além de que policiais já 
realizaram o cumprimento 
de mandado de busca em 
sua residência em ocasiões 
anteriores.

D e  a c o r d o  c o m  o s 
levantamentos iniciais o 

Por volta das 21h00 da segunda-feira (3), guardas municipais recebeu 
uma chamada anônima, informando sobre um veículo abandonado perto 
da Estrada Três Placas. Uma equipe foi até o local e localizou o VW/Gol 
placas AEP-9857 com alerta de furto, praticado na mesma segunda-feira, 
perto da Unimed (centro de Umuarama). a proprietária disse ter deixado o 
carro estacionado na Rua Jussara por volta das 11h30 e, quando retornou, 
por volta das 13h45, descobriu que o carro havia sido levado. O Gol foi 
entregue na 7ª SDP e será restituído à dona.

comunicado do crime foi 
feito à PM por volta das 
14h40. Quando a equipe 
chegou ao local, se depa-
rou com a vítima recebendo 
atendimento de uma equipe 
de saúde de Tapejara. Logo 
depois ele foi conduzido em 
ma ambulância ao Pronto 
Atendimento do municí-
pio, mas cerca de uma hora 
depois entrou em óbito.

No local foram recolhidos 
6 estojos de calibre .45 milí-
metros que acabaram sendo 
entregues à Polícia Civil. O 
corpo do rapaz foi encami-
nhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama, 
onde foi necropsiado e pos-
teriormente liberado para os 
atos fúnebres.

Os autores do crime, que 
ocupavam uma motocicleta 
não identificada, usava capa-
cete na cabeça e estão sendo 
procurados.

No local os PMs recolhe-
ram alguns estojos de muni-
ção calibre 38.

Após ter sido confirmada 
a morte de ‘Fininho’, tam-
bém foi verificado que seu 
filho e o amigo da família, 
que também foi baleado, 
não corriam riscos de perder 
a vida. Mesmo assim foram 
transferidos para um hospi-
tal em Umuarama.

As investigações começa-
ram tão logo foi feito o comu-
nicado da morte a Policia 
Civil de Cruzeiro do Oeste. 
O delegado Tiago Soares, 
é quem acompanha as bus-
cas pelos autores e instaurou 
inquérito para apurar os fatos.

Jovem foi alvejado à tiros e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



7Quarta-feira, 5 de maio de 2021  LOCAL

Homens se esfaqueiam após
brigarem pela mulher amada

Dois homens foram enca-
minhados para hospitais de 
Umuarama no início da noite 
de segunda-feira (3), depois 
que brigaram na cidade de 
Cruzeiro do Oeste. Os agres-
sores, que ao mesmo tempo 
foram vítimas, um do outro, 

se feriram com golpes de faca. 
A Polícia Militar foi até o hos-
pital Municipal de Cruzeiro 
do Oeste para verificar deta-
lhes do acontecido e des-
cobriu que um dos homens 
feridos tem 61 anos. Ele deu 
entrada na unidade com 

ferimentos de arma branca. 
O algoz, de 67 anos, o havia 
atacado com golpes de faca 
no braço direito e no tórax 
e, simultaneamente, deu 
entrada no mesmo hospital, 
pois também estava ferido. 
Segundo o filho de um deles, 

as lesões ocorreram, pois seu 
pai não se conforma que sua 
ex esposa esteja se relacio-
nando com o outro indivíduo.

Quando os dois se encon-
traram, iniciaram uma dis-
cussão e, posteriormente, 
os envolvidos que portavam 

Jetta pronto para o contrabando é descoberto pela PM no Petrópolis
Um jovem de 23 anos foi 

encaminhado ao 25º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM) para 
assinar um termo circuns-
tanciado por posse de dro-
gas. Ele também responderá 
à acusação de utilizar rádio 
comunicador amador sem 
autorização. A descoberta 
aconteceu na noite da segun-
da-feira (3). De acordo com a 
Polícia Militar, foi uma denún-
cia anônima que levou uma 
das equipes até uma residên-
cia no Jardim Petrópolis. No 
local estaria acontecendo a 

facas na cintura, lesiona-
ram um ao outro. Os idosos 
foram encaminhados para 
Umuarama devido à gravi-
dade dos ferimentos.

O caso de lesão corporal 
deve ser investigado pela Polícia 
Civil de Cruzeiro do Oeste.

preparação de veículos para 
serem utilizados em crimes 
de contrabando de cigarros.

No local a equipe encon-
trou três homens. Todos foram 
submetidos a buscas pes-
soais, porém nada de ilícito foi 
encontrado. No quintal os poli-
ciais localizaram o Volkswagen 
Jetta de cor prata, com indícios 
de estar sendo preparado para 
ser utilizado na prática ilegal 
de transporte de mercado-
rias, pois estava apenas com o 
banco do motorista instalado.

No interior do carro foi 

encontrado um rádio comu-
nicador da marca Yaesu 
que foi apreendido e entre-
gue na Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra.

Um cigarro de maconha e 
uma porção da droga de 4.1 
gramas também foram apreen-
didos. Todo material apreen-
dido foi recolhido pela polícia.

Encontrado morto
O corpo de Mauro Cezar 
Aparecido de Oliveira foi 
encontrado em meio a uma 
plantação de milho, em 
Altônia, por volta das 15h 
de segunda-feira (3). Depois 
de sua identificação, foi 
descoberto que ele estava 
desaparecido desde a noite do 
sábado (1). Segundo a polícia, 
Oliveira, que era usuário de 
drogas, foi morto a pauladas. 
O corpo foi trasladado ao 
IML e necropsiado ontem 
pela manhã. Posteriormente 
foi liberado para o velório e 
sepultamento. 

EQUIPAMENTOS de uso 
restrito e drogas foram apreendidos. 

Proprietário responderá a termos 
circunstanciados nas esferas estadual 

e federal

DIVULGAÇÃO
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Aulas presenciais são retomadas
em Umuarama escalonadamente

Casos de coronavirus explodem e duas movas mortes são registradas
 A lista de vítimas da covid-

19 continua aumentando em 
Umuarama. Ontem (terça-feira, 
4) mais dois pacientes tiveram 
óbito atribuído a complicações 
decorrentes da doença. Um 
deles trata-se de um homem 
de 45 anos que estava internado 
em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI Covid) no Hospital 
Cemil e morreu na segunda-feira 

As unidades educacio-
nais que ofertam o Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º 
ano na rede municipal de 
Umuarama iniciaram esta 
semana o atendimento pre-
sencial gradativo de forma 
escalonada aos estudantes. 
Na tarde de ontem (terça-feira, 
4), o prefeito Celso Pozzobom 
e a secretária municipal da 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, acompanharam a 
chegada dos alunos na Escola 
Municipal Tempo Integral, no 
Jardim Alphaville.

Na segunda-feira são aten-
didos os estudantes do 5º ano. 
Na terça-feira será a vez do 1º 
e 2º ano e na quarta-feira os 
estudantes do 3º e 4º ano. Com 
o cronograma previamente 
organizado, os professores 
do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) iniciaram 
em 19 de abril o atendimento 
presencial nas salas de recursos 
multifuncionais. A escala é orga-
nizada semanalmente com um 
pequeno número de estudantes 
por sala e as famílias são comu-
nicadas de acordo com o crono-
grama específico.

“O retorno gradativo esca-
lonado é um projeto-piloto da 
Secretaria de Educação, que 
consiste no atendimento pre-
sencial de apenas quatro estu-
dantes por sala. Esperamos 
que ao final de maio, vários 
grupos de estudantes passem 

Aulas remotas
Além do atendimento presencial gradativo, os estudantes recebem 
o bloco de atividades e participam de aulas de educação física ao 
vivo, pela plataforma Google Meet, às quintas e sextas, além das 

aulas com professores dos demais componentes curriculares, entre 
segunda e quarta-feira, conforme cronograma enviado pelos gesto-
res das unidades educacionais. “Em relação à Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), o atendimento aos estudantes tem ocorrido pelo Google 
Meet e a previsão é de que a partir do próximo dia 10 iniciemos o 

atendimento presencial na unidade educacional, sempre com todo o 
cuidado para reduzir os riscos e prevenir o contágio do coronavírus”, 

completou a secretária da Educação, Mauriza Menegasso.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

pelas unidades educacionais”, 
informou a secretária Mauriza. 
Uma nova fase do projeto-pi-
loto será implementada em 
junho e as famílias serão comu-
nicadas pelos gestores das uni-
dades educacionais em que 
seus filhos estão matriculados.

Para realizar todos os aten-
dimentos presenciais dos estu-
dantes nas unidades educacio-
nais, as famílias devem assinar 

(3). Outra vítima e uma mulher 
de 59 anos que estava internada 
em Goioerê e não resistiu aos 
sintomas também na terça-feira 
(4). Desde o início da pandemia, 
160 umuaramenses perderam a 
vida devido aos efeitos da infec-
ção pelo coronavírus.

AUMENTO DE INFECTADOS
O  n ú m e r o  d e  c a s o s 

também deu um salto signi-
ficativo também nos regis-
tros do boletim epidemioló-
gico da Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama, 
que apresentou ontem a 
confirmação de 152 diag-
nósticos positivos, elevando 
para 10.267 o total de posi-
tivados. Destes, 9.539 feliz-
mente estão recuperados da 

doença, 538 pessoas seguem 
em isolamento domiciliar 
e 48 pacientes permane-
cem hospitalizados – 21 em 
unidades de terapia inten-
siva e 27 em enfermarias de 
Umuarama e Maringá.

As notificações de síndro-
mes gripais somam 25.969, 
com 15.310 suspeitas descar-
tadas. Nos hospitais da cidade 

as alas Covid continuam lota-
das. Outro fator preocupante 
é que a ocupação de leitos de 
UTIs Covid novamente atingiu 
o percentual máximo (100%), 
com 38 pacientes internados. 
Já os leitos de enfermaria dis-
poníveis atingiram 85% de 
ocupação nas unidades do 
município, ou seja, 55 pacien-
tes ocupam 64 leitos.

o Termo de Compromisso. 
“Estamos adotando todos os 
cuidados, como aferição de 
temperatura, distanciamento, 
uso de máscara o tempo todo 
e higienização constante das 
mãos. Os professores foram 
capacitados para este retorno 
e está sendo gratificante ver a 
alegria das crianças e dos fun-
cionários das escolas”, disse o 
prefeito Celso Pozzobom.

PREFEITO e secretária de Educação, acompanhando a chegada de alunos nas escolas municipais

Paraná registrou ontem 5.482 casos e 316 mortes
A Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou ontem (4) mais 
5.482 casos e 316 mortes pela 
covid-19 no Paraná. Os núme-
ros são referentes aos meses 
ou semanas anteriores e não 
representam a notificação das 
últimas 24 horas. Os dados acu-
mulados do monitoramento da 

doença mostram que o Estado 
soma agora 955.012 diagnósti-
cos confirmados e 22.845 óbitos.

Os casos divulgados nesta 
terça-feira são de janeiro (45), 
fevereiro (85), março (250), abril 
(1.302) e maio (3.762) de 2021, 
e dos seguintes meses de 2020: 
julho (1), agosto (3), setembro 

(2), outubro (3), novembro (13) 
e dezembro (16).

INTERNADOS
O informe relata que 2.340 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 
internados. São 1.885 em lei-
tos SUS (948 em UTI e 937 em 

enfermaria) e 455 em leitos da 
rede particular (272 em UTI e 
183 em enfermaria).

Há outros 2.407 pacientes 
internados, 938 em UTI e 1.469 em 
enfermaria, que aguardam resul-
tados de exames. Eles estão nas 
redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos de 

infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde informa 

a morte de mais 316 pacientes. 
São 145 mulheres e 171 homens, 
com idades que variam de 17 a 99 
anos. Os óbitos ocorreram de 02 
de fevereiro a 03 de maio de 2021.
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*Oferta válida para polos selecionados

PREMIADO
VESTIBULAR

GRADUAÇÃO ONLINE 
SEMIPRESENCIAL

&GRADUAÇÃO ONLINE 
SEMIPRESENCIAL

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

49,9049,90
R$

1ª MENSALIDADE“
GRADUAÇÃO 
EAD E SEMIPRESENCIAL

Prefeito de Umuarama apresenta
projeto de transferência de renda

O prefeito Celso Pozzobom 
e a secretária municipal de 
Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, reuniram 
lideranças da sociedade civil 
organizada, vereadores e 
representantes de diversas 
entidades, associações e sin-
dicatos, para apresentar o 
Projeto Transferência de Renda 
Municipal, que está sendo ela-
borado pelo município e deve 
ser submetido à apreciação da 
Câmara, nos próximos dias. A 
reunião ocorreu ontem (terça-
-feira, 4), no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte, no Paço Municipal.

A Prefeitura desenvolveu 
o projeto com foco nas famí-
lias integrantes do Cadastro 
Único, classificadas em situa-
ção de pobreza ou extrema 
pobreza, tendo por base 
experiências bem-sucedidas 
de outros municípios para-
naenses, como Rolândia, 
Cianorte e Ponta Grossa. 
Serão atendidas, inicial-
mente, famílias que declaram 
não possuir nenhuma renda 
familiar durante a inclusão no 
Cadastro Único, atualizado 
entre junho de 2020 e abril 
deste ano (que reúne 2.108 
cadastros). Com estes filtros, 
foram listadas 1.488 famílias 
dentro do perfil do programa.

Além de apresentar o pro-
grama, a reunião serviu para 
ressaltar a importância da 
atuação conjunta entre o 
município e as entidades. “O 
objetivo é combater a fome, 
que vem ameaçando cada 
vez mais famílias com o pro-
longamento da pandemia. 
Precisamos saber quem as 
entidades já atendem com 
cestas básicas ou outro auxílio 

Agência do Trabalhador registra
evolução de contratações em 2021

A intermediação de mão 
de obra, uma das atribuições 
da Agência do Trabalhador – 
uma parceria da Secretaria 
Municipal  de Indústr ia, 
Comércio e Turismo com 
a Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) – teve crescimento 
na colocação  d e  t raba-
lhadores nos quatro pri-
meiros meses do ano, em 

Imposto de renda
O controlador interno do município, Daniel Dutra de Souza, lem-

brou que pessoas físicas e jurídicas também podem contribuir com 
o trabalho das entidades assistenciais de Umuarama com a doação 
de parte do Imposto de Renda devido – até 6%, em caso de contri-

buinte pessoa física e 1% em caso de empresas. “Se houver a opção 
pela doação de parte do imposto que deve ser pago ao governo, 

esses recursos beneficiarão diretamente as nossas entidades. Basta 
informar o interesse pela doação aos conselhos da Criança e do 

Adolescente ou dos Direitos do Idoso, na Secretaria Executiva dos 
Conselhos – fone (44) 3906-1092”, explicou.

comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Em 2020 o primeiro qua-
drimestre acumulou 495 con-
tratações por indicação da 
agência. Neste ano, de janeiro 
a abril a somatória foi de 622 
trabalhadores empregados 
com a intermediação. “Essa 
diferença reflete bem a reação 
do nosso mercado de trabalho 
aos efeitos da pandemia, que 

começaram a ser sentidos em 
março do ano passado. Apesar 
de todas as restrições, parali-
sação temporária de vários 
setores e instabilidades pro-
vocadas pela insegurança, as 
nossas empresas estão con-
tratando mais em 2021 do que 
na mesma época, no ano ante-
rior”, avaliou o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Edvaldo Ceranto Júnior.

para focarmos nas famílias 
ainda desassistidas, esten-
dendo o alcance do benefício 
social ao maior número de 
pessoas”, explicou o prefeito 
Celso Pozzobom.

“Atenderemos famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social com cestas básicas, que 
serão acompanhadas pelos cen-
tros de referência da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
É importante que as famílias 
tenham as informações em dia 
no Cadastro Único e, caso haja 
necessidade, a equipe da secreta-
ria entrará em contato”, orientou a 
secretária Izamara de Moura.

PARA JUNHO
A previsão é que o auxílio 

esteja disponível a partir de 
junho, com duração de três 
meses. As famílias receberão 
cartões para realizar compras 
nos mercados e mercearias 
cadastradas, na sede e nos 
distritos. “Os beneficiários 
poderão comprar alimen-
tos, material de limpeza, 
higiene pessoal e gás de 
cozinha. Bebidas e cigarro 
estão vetados. O valor esti-
mado é de R$ 150,00 men-
sais”, explicou o prefeito.

O município dispõe de 
recursos próprios e devoluções 
de parte dos repasses feitos à 

Câmara. “É importante a par-
ticipação do Legislativo, que 
vem economizando recursos 
mês a mês e vai participar 
do programa devolvendo 
essas economias”, destacou 
Pozzobom, nas presenças 
do presidente da Câmara, 
Fernando Galmassi, da vice-
-presidente Cris das Frutas 
e dos vereadores Ednei do 
Esporte, Matheus Barreto, 
Newton Soares e Pé Duro, e 
dos representantes de Clebão 
dos Pneus e Ronaldo Cardoso.

OS beneficiários poderão comprar alimentos, material de limpeza, higiene e gás. Bebidas e cigarro estão vetados. O valor estimado 
é de R$ 150,00 mensais

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO   R$ 54.900,00

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

CRUZE 1.4 SPOR6 LT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO   R$ 84.900,00

EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

VENDE-SE
 Terreno de 127m² loca-
lizado no Jardim Viena, 
pronto para construir.

  Preço ocasião 
R$ 25.000,00.

Contato (44) 9 9976-0252 

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
A PESCADOS VALE DOURADO LTDA inscrito no CNPJ. 33.572.964/0001-
63, torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia, para Abate 
de Pequenos Animais - Peixes, instalada na Estrada Vila Rica do Ivaí, 
KM 03 – s/n. –  no imóvel Lote A – da subdivisão dos lotes n°s 35 e 
35/A, da Gleba Jaborandi, do Núcleo Porto Camargo no Município 
de Icaraíma - Pr.

SÚMULA DE LICENÇA INSTALAÇÃO
A PESCADOS VALE DOURADO LTDA inscrito no CNPJ. 33.572.964/0001-
63, torna público que requereu do IAT, a Licença Instalação, para 
Abate de Pequenos Animais - Peixes, instalada na Estrada Vila Rica do 
Ivaí, KM 03 – s/n. –  no imóvel Lote A – da subdivisão dos lotes n°s 35 
e 35/A, da Gleba Jaborandi, do Núcleo Porto Camargo no Município 
de Icaraíma - Pr.

Luan celebra o primeiro gol
pelo Corinthians na temporada

Depois de conseguir a 
virada sobre o São Paulo, o 
Corinthians deixou escapar 
a vitória no último lance do 
jogo, com um pênalti cedido. 
Apesar do resultado decep-
cionante pelas circunstân-
cias, o clássico teve um 
gosto especial para Luan, 
que marcou um gol e parti-
cipou diretamente do outro. 

Foi o primeiro gol do camisa 
7 na temporada. A última vez 
que Luan havia balançado as 
redes pelo Timão fora no dia 
13 de janeiro, na goleada da 
equipe sobre o Fluminense, 
pelo Brasileirão. “Fico feliz 
de voltar a marcar e ajudar a 
equipe do Corinthians. Não 
foi o resultado que a gente 
queria, com um gol no final. 
Mas é levantar a cabeça, por-
que tem mais. Feliz de vol-
tar a marcar, vai voltando 
a confiança. O principal é 
poder ajudar a equipe do 
Corinthians”, disse Luan após 
o apito final.

Com o resultado no clás-
sico, o Corinthians foi aos 22 
pontos, na liderança isolado 
do grupo A do estadual. Agora, 
o Timão precisa virar a chave: 
na quinta-feira, enfrenta o 
Huancayo, no Peru, às 21h30, 
pela terceira rodada da fase de 
grupos da Sul-Americana.

APESAR do placar de-
cepcionante do Corinthians, 

Luan comemora por ter 
voltado a marcar pelo 

Timão

Melhor em campo
Contratado no início da 
temporada, o zagueiro Rúben 
Dias rapidamente se adaptou ao 
futebol inglês e hoje é um dos 
pilares da zaga do Manchester 
City. Ontem (terça-feira, 4), 
depois de ser eleito o melhor 
da semifinal contra o PSG, o 
defensor português comemorou 
a vaga na decisão da Champions 
League. “Estou muito feliz. Foi um 
desempenho paciente da nossa 
parte. Tivemos de defender bem, 
mas lidamos com o que eles nos 
deram e merecemos a vitória. 
Estar na final é uma sensação 
maravilhosa”, disse o camisa 3.
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Palavras cruzadas

A Lua na Casa 10 desperta em você um 
desejo enorme de brilhar e conquistar o 
sucesso. Isso será um grande estímulo para 
investir mais na sua profissão. No amor, 
você estará confiante e muito certa do que 
quer para o seu coração. Só não vá assustar 
o alvo com suas exigências.

Você pode enfrentar alguma discussão ou 
contrariedade envolvendo amigos no início 
do dia.  À tarde, você pode ter a chance 
de encarar e vencer um desafio. Na vida a 
dois, a intimidade promete esquentar e você 
poderá realizar suas fantasias mais ousadas.

Procure ouvir mais as pessoas, sem contes-
tar, especialmente ao conversar com chefes e 
autoridades. Marte na Casa das Associações 
acentua o seu espírito de liderança e você 
pode até comandar os colegas em um projeto.

A Lua em quadratura com Mercúrio avisa que 
você pode enfrentar alguns desentendimentos 
ou mal-entendidos no trabalho. Se depender 
de charme e simpatia, você pode ter boas 
oportunidades de paquera. Mas respeite o iso-
lamento social e prefira manter contato virtual 
por enquanto.

Logo cedo, convém ter cuidado para não perder 
dinheiro com apostas ou gastos supérfluos. 
Marte dará determinação em dobro para você 
investir mais no trabalho ou até arranjar um 
segundo emprego para reforçar seu orçamento. 
Trocar mensagens e telefonemas são boas 
alternativas para animar as paqueras.

Saiba dialogar e ouvir para conciliar os inte-
resses e vencer as desavenças.  A Lua está em 
Peixes, o que reforça os pontos fortes do seu 
signo e favorece todos os setores da sua vida. 
Marte também avisa que a paixão está no ar e 
pode pegar de jeito o seu coração. 

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 no dia 5 de maio são de Touro com a personalidade de Libra. São de boa 
aparência, elegantes e vaidosos, bonitos e misteriosos. Seu número principal, do dia 
do nascimento, é o 7, número de Netuno, formado de 5, Mercúrio e de 2, Lua. Estes 
dois que dão instabilidade emocional e fazê-los levianos e inconsequentes. O 7 de 
Netuno, que lhes dá vocação para a música e para as Artes. Que lhes confere dons 
mediúnicos. Mas que os fazem magnéticos e atrativos também.

Horóscopo nascido em 5 de maio 

Mercúrio na Casa 8 avisa que quando mais 
rápido conseguir se adaptar às novidades, mais 
fácil será superar os desafios.  Aproveite para 
investir nos estudos para melhorar seu currículo 
e crescer na profissão. Se depender de charme 
e simpatia, você vai arrasar corações na paquera. 

Este será um bom dia para você investir em 
cursos, treinamentos e leituras. Marte em 
Câncer garante a determinação e a ousadia 
necessárias para buscar tudo que quiser. 
Seu único desafio será fugir de fofocas e 
discussões.

As ideias vão florescer como nunca e as con-
versas serão extremamente produtivas. Tam-
bém será um bom momento para fazer contato 
com amigos. Nos assuntos do coração, a sin-
tonia com alguém da turma tende a aumentar 
e você pode descobrir uma nova paixão. 

Meça bem as palavras, pois todo cuidado é 
pouco para fugir de fofocas, intrigas e mal-en-
tendidos. No amor, dúvidas e desconfianças 
podem rondar o seu coração e tudo indica que 
será difícil expor o que sente.

Você pode ter alguma dificuldade para memo-
rizar ou aprender algo no início do dia, mas 
seja persistente para superar os desafios. Vai 
mostrar determinação, iniciativa e proatividade 
no emprego.  Atração por colega pode aumen-
tar e render um romance. 

A Lua estimula você a ficar em casa e forta-
lecer os laços com a família. Bom momento 
para mudar de casa ou emprego, desde que 
tenha tudo bem planejado. Não seja impulsivo. 
Marte é astro da paixão e indica fortes emo-
ções para a sua vida sentimental.

Sonhar com cobra: entenda o significado
Os animais são elementos muito 

comuns nos nossos sonhos, e cada um 
deles tem um significado específico e existe 
alguns que são mais comuns aparecerem. 
Como é o caso de sonhar com cobra. 

Além de ser recorrente, ela sempre 
mexe com a curiosidade das pessoas 
por ser relacionada com a traição. 
Porém, ela traz outras representações 
para a nossa vida. 

Na prática, esse sonho está ligado 
à renovação, vitalidade e cura. Em 

algumas pessoas, é recorrente em 
situações difíceis – que exigem reparos, 
tanto de questões internas ou psicoló-
gicas quanto de saúde.

O formato do réptil leva ainda a uma 
associação ao símbolo sexual. Pode ser 
a representação explícita de um desejo, 
ou um susto, ou mesmo um medo de 
seu próprio ímpeto sexual.

Sonhar com Picada de Cobra:  
sonhar com cobra picando alguma pes-
soa que não seja você Suas atitudes estão 

ferindo pessoas que você considera. 
Reveja as coisas que você tem feito.

Sonhar com cobra picando você: fique 
atento a todos que te rodeia, alguém não é 
seu amigo. Não abra demais sua vida para 
ninguém, nem para amizades antigas. 
Alguma pessoa não te quer bem, tente 
descobrir quem é e se afaste dela.

Recebendo uma picada pelas cos-
tas; você deixou de resolver algo que te 
machucou no passado e isso virou um 
peso em sua vida. Isso não te faz bem. 
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2/in. 4/room. 6/escuna. 7/contada. 10/retroceder.

Procure anular de uma vez essas pen-
dências ou desentendimentos e alivie 
seu coração e sua alma.
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Vocês nunca conseguirão saber como 
um piloto se sente quando vence uma 
prova. O capacete oculta sentimentos 

incompreensíveis.
(Ayrton Senna)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário:. Antonielly Martins Felix de 
Santana, Dalva Fritz, Rose Hellu, Bernardo Fonseca, Diego Bellini, Valter Pansieri, Katia Cristina Silva Rezen-
de,  Cristiane de Souza e Neide Junges. Da coluna: felicidades.

#MÃESQUECUIDAM
Este ano as mães que estão 

da linha de frente do combate 
a Covid - médicas, cientistas, 

enfermeiras, faxineiras – são as 
grandes estrelas da campanha do 
Dia das Mães do Boticário. Pro-
fissionais que estão escondidas 
pelas máscaras, face shields, 
toucas e paramentos de se-

gurança foram homenageadas 
pela marca nas redes sociais 

e veículos de comunicação de 
todo o Brasil.

TURISMO
O Complexo Dreams Park Show, em 
Foz do Iguaçu, encerrou o primei-
ro quadrimestre do ano com mais 
de 160 mil visitas em seus sete 
atrativos: Dreamland Museu de 

Cera, Maravilhas do Mundo, Dre-
ams Ice Bar (Bar de Gelo), Vale 

dos Dinossauros, Dino Adventure, 
Dreams Motor Show e Super Car-
ros. O mês mais movimentado do 
parque foi janeiro, com o registro 
de 75 mil visitas. Nesses quatro 
meses, seguindo a tradição, o 

atrativo mais visitado foi o Museu 
de Cera com a entrada de 36.977 
turistas. Na sequência vem o Vale 
dos Dinossauros com 34.209 visi-
tas. Já no Dreams Ice Bar, 32.895 
pessoas passaram pelas catracas. 
Para manter os números em as-

censão, a unidade tem focado em 
oferecer segurança sanitária aos 
visitantes e novas experiências 

a quem opta por passar momen-
tos agradáveis no Dreams Park 

Show. O Complexo está localiza-
do a menos de cinco minutos do 
Centro de Recepção do Parque 
Nacional do Iguaçu e funciona 

de quarta-feira a segunda-feira, 
das 9h às 18h.

ZOOM
BARBARA VIGNOTO e NESTOR ilumi-
nam a coluna desta quarta-feira na 
semana que antecede o Dia das Mães -, 
ou seja o dia do nosso amor maior. 

RECUERDOS
O ano, 2015, na Confraria do Vinho  

a coluna destaca um clique dos 
confrades Guilherme Derenusson e 

Carlos Calixto.

 LUCI LEMES

THIAGO CASONI
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