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Secretária é afastada em operação 
que investiga fura-fila da vacina

ESQUEMA PODE TER DESVIADO R$ 19 MILHÕES DA SAÚDE

O Gaeco deflagrou ontem a Operação Metástase, que investiga suposto esquema de desvio de recursos da saúde de Umuarama, 
que pode chegar a R$ 19 milhões. A ação, que teve o cumprimento de sete mandados de prisão e 62 de busca e apreensão, também 
apura o desvio de vacinas contra a covid-19 que teria beneficiado autoridades vinculadas à Prefeitura de Umuarama e familiares. 
Devido à operação, a secretária de Saúde foi afastada do cargo. l 6

Conta de luz

Diretor da
Itaipu anuncia

redução na
tarifa em 2022 

l 4

DIVULGAÇÃO

Teich pediu
demissão após
insistência na

cloroquina
l 3

Piratas do
asfalto roubam

carreta carregada
com soja

l 8

PM arrecada
R$ 3,1 milhões

com leilão
de inservíveis

l 9

Substituição
Prefeito Celso Pozzobom disse ter sido pego 

de surpresa pela Operação Metástase e, com o 
afastamento precoce da secretária, analisa um novo 
nome que possa assumir a Saúde do Município. l 7
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A 12ª Regional de Saúde 
de Umuarama recebeu 
ontem mais de 10 mil 

doses de vacinas contra 
o coronavírus enviadas 

pelo governo do Estado. 
Esse é o 16º lote 

enviado às regionais. No 
total, foram distribuídas 
mais 372.930 vacinas, 

com apoio das 
aeronaves do governo. 
Todos os imunizantes 

da Covidshield são 
destinados à primeira 

dose de grupos 
prioritários. l 5

Mais 10 mil doses
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 Brasília - O Ministério da 
Saúde admitiu ter divulgado um 
número superestimado de vaci-
nas já contratadas contra a covid-
19. Em peças de propaganda 
e em declarações públicas do 
ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, a pasta diz já ter comprado 
mais de 560 milhões de doses. 
Ao responder a um questiona-
mento oficial formulado pelo 
Congresso, porém, o ministério 
informou que o número real-
mente contratado é a metade 
disso: 280 milhões de doses.

Em 24 de março, a Saúde 
divulgou no Twitter vídeo de 
30 segundos informando que 

“já foram comprados mais de 
560 milhões de doses” de vaci-
nas. Pouco depois, no dia 31, 
Queiroga repetiu o número. “O 
governo federal já tem contra-
tados mais de 560 milhões de 
doses de vacina”, disse ele, após 
reunião do comitê de combate 
à covid, que reúne Executivo, 
Legislativo e Judiciário. “(Mas) 
é claro que não dispomos des-
sas doses no departamento de 
logística do Ministério da Saúde, 
até porque há uma carência de 
vacinas a nível internacional.”

Em resposta a um pedido 
de informações encaminhado 
pelo deputado Gustavo Fruet 

(PDT-PR), o Ministério da Saúde 
diz ter contratado 281.023.470 
doses e que 281.889.400 estão 
“em fase de negociação”.

Fruet questionou no pedido se 
houve “compra efetiva” ou apenas 
“indicativo de intenção de com-
pra” das 560 milhões de doses. 
O Ministério da Saúde, por sua 
vez, revelou a quantidade efe-
tiva de imunizantes. “Pode-se 
afirmar que, das 575.912.870 
doses destravadas para aten-
dimento das ações do Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra covid, já 
foram contratadas 281.023.470 
doses”, escreveu a pasta.

Na conta das vacinas ainda 
em negociação, a maioria é de 
doses da Universidade de Oxford 
com a farmacêutica AstraZe-
neca e fabricação pela Fiocruz. 
Segundo a pasta, são esperados 
210 milhões de unidades até o 
fim do ano, mas até hoje não há 
contrato assinado que garanta 
toda essa produção. 

A resposta ao Congresso é 
assinada por Lauricio Monteiro 
Cruz, diretor do Departamento de 
Imunização e Doenças Transmissí-
veis do ministério, em 12 de abril.  

“É o primeiro documento 
oficial que a gente recebe deste 
ministro. O que vamos fazer é 

comparar o que ele diz nesta 
resposta agora com o informado 
(por ministros anteriores). E ver 
se isso (compra de vacinas) vai 
se concretizar nos próximos 
meses”, disse Fruet. 

As informações serão envia-
das pelo deputado à CPI da 
Covid no Senado e ao TCU (Tri-
bunal de Contas da União). 

Ministério diz ter comprado metade 
das 560 milhões de doses anunciadas

As vacinas adquiridas constam 
de seis processos de compra:

Coronavac  ...............100 milhões
Pfizer ........................mais de 100 milhões
Janssen  ...................38 milhões
Covaxin  ...................20 milhões
AstraZeneca .............12 milhões
Sputnik V  .................10 milhões 

Imunização desigual no mundo
Segundo Katherine O’Brien, diretora de imunização da OMS, a principal conse-

quência dos atrasos é uma vacinação desigual no mundo. Países como o Reino Unido 
ou Israel têm mais de 60% de sua população já imunizada, enquanto outros, principal-
mente na África subsaariana e sudeste asiático, apresentam na média menos de 5% da 
população vacinada. “Estamos muito distantes da distribuição igualitária das vacinas, 
que é o que desejamos atingir globalmente, como uma só comunidade. E o gargalo 
principal para isso é a demanda das produtoras, que apresentam atrasos na produção e 
oferecem seu produto para países ricos”, disse ela em um painel durante o Congresso 
Mundial de Vacinas em Washington, que neste ano foi totalmente virtual.  

São Paulo - A OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) esperava 
distribuir 2,4 bilhões de vacinas 
contra covid-19 via consórcio Covax 
Facility em todo o mundo até o fim 
de 2021, mas já admite a possibili-
dade de não atingir essa meta.

A distribuição, por meio da 
Gavi (Aliança Global de Vacina-
ção), destina-se principalmente 
a países de renda média e baixa, 
os mais afetados na campanha de 
vacinação já que não consegui-
ram fazer acordos multimilioná-
rios para compra de imunizantes 

diretamente com as produtoras.
A meta da OMS era vacinar até 

20% da população de todos os 
países que assinaram o acordo 
da Covax, mas o principal gargalo 
hoje para a distribuição dessas 
doses é a capacidade de produção 
e o fornecimento de imunizantes 
das produtoras para o consórcio.

A distribuição global de vaci-
nas contra covid-19 enfrenta 
vários desafios, como atrasos na 
produção, falta de insumos e de 
seringas e agulhas para aplicação, 
além de dificuldades logísticas 

que impedem que o imunizante 
chegue aos braços do maior 
número possível de pessoas em 
um curto espaço de tempo.

No último domingo (2), o Brasil 
recebeu um novo lote de 2 milhões de 
doses da vacina Oxford/AstraZeneca 
via Covax, totalizando até o momento 
pouco menos de 4 milhões de doses 
distribuídas pelo consórcio de um 
total de 42,9 milhões que foram 
acordadas pelo governo federal 
no valor de U$ 150 milhões.

Inicialmente, a previsão era 
que o consórcio enviasse ao Brasil 

OMS admite não atingir meta de entregar 2,4 bilhões de vacinas
9,1 milhões de doses até maio.

Apesar dos entraves, o programa 
Covax é visto como a principal estra-
tégia global de vacinação contra 

Covid e é fundamental para atingir 
a imunização da população e dimi-
nuir o crescimento da pandemia 
em diversos países. 

Deputados instalam comissão e
divergem sobre sistema eleitoral

A Câmara dos Deputados 
instalou uma comissão espe-
cial para discutir as regras 
das eleições de 2022. A 
reforma eleitoral tem como 
base a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 125/11, 
do deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), que adia 
a realização de eleições mar-
cadas para data próxima a um 
feriado. No entanto, os deputa-
dos vão sugerir outras mudan-
ças, entre elas a reserva de 
vagas para deputadas mulhe-
res e o incentivo à realização 
de plebiscitos e referendos.

O sistema eleitoral já cau-
sou polêmica na primeira reu-
nião. Os deputados divergiram 
sobre a proposta de introduzir 
o sistema eleitoral majoritário 
para Câmara, com o chamado 
“distritão”. Hoje, os deputados 
são eleitos pelo sistema pro-
porcional, em que as vagas 
são definidas de acordo com 
o número de votos para cada 
partido e o quociente eleito-
ral. No distritão, os deputados 
com o maior número de votos 
em cada estado vão ganhar as 
cadeiras, sem levar em conta o 
total obtido pela legenda.

DIÁLOGO E URGÊNCIA
O presidente eleito da 

comissão, deputado federal 
Luis Tibé (Avante-MG), afirmou 

Distritão
Para o deputado Glaustin da Fokus (PSC-GO), a introdução do voto 
majoritário para deputados poderia evitar a confusão no sistema 

eleitoral. “Atualmente, o voto do eleitor pode ser contabilizado para 
eleger um candidato que ele não escolheu”, observou. “O distritão 
vai qualificar a representação política e dar mais transparência e 
simplicidade ao voto”. Já o deputado Henrique Fontana (PT-RS) 

demonstrou preocupação com o debate sobre o distritão. Ele teme 
que a mudança no sistema prejudique o debate eleitoral sobre os 

programas dos partidos. “A adoção do distritão elevaria o problema 
do personalismo. Não se muda os rumos do País com a reunião 
de personalidades”, argumentou. Fontana também defendeu o 

financiamento público de campanha, sem a volta das doações de 
empresas. “Não podemos trazer de volta o voto censitário, em que 
os grandes financiadores têm direito de decidir quem será eleito”.

que o debate é urgente, por 
causa do calendário eleitoral. 
O Congresso tem até o início 
de outubro para aprovar regras 
que sejam válidas para a elei-
ção do ano que vem.

“Precisamos de um amplo 
debate, pra gente apresentar 
uma proposta que atenda 
não somente aos interesses 
do Parlamento, mas aos inte-
resses do Brasil, dos brasilei-
ros que já estão descrentes 
da política”, disse.

A relatora da comissão, 
deputada federal Renata Abreu 
(Podemos-SP), pediu diálogo 
para o consenso. “O grande 
desafio desta comissão é con-
versar com os líderes e dirigen-
tes partidários para avançar 
em algumas pautas impor-
tantes para o nosso País”. 
Renata Abreu também espera 
o envolvimento da sociedade 

no debate sobre a reforma. “É 
difícil para os participantes do 
jogo eleitoral definir as novas 
regras”, ponderou.

LUIS Tibé (Avante-MG), afirmou que o 
debate é urgente, por causa do calendário 
eleitoral

DIVULGAÇÃO

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 +4,11% 23,83 
Vale ON +0,55% 110,71 
ItauUnibanco PN +2,85% 27,47 
Cielo ON +2,06% 3,47 
Cogna ON +2,92% 3,88 
Gerdau PN +5,51% 34,45 

IBOVESPA: +1,57% 119.567 pontos

Iene 109,28
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,3640 5,3650 -1,2%

PTAX  (BC) -1,2% 5,3866 5,3872 -0,3%

PARALELO -0,9% 5,1500 5,6400 -1,4%

TURISMO -0,9% 5,1500 5,6200 -1,4%

EURO -1,3% 6,4639 6,4668 -0,5%

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 05/05

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 7,50
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.234,11 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/05 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 1.582,00 5,00 12,0%
FARELO mai/21 424,30 0,80 4,4%
MILHO mai/21 753,25 8,50 36,2%
TRIGO mai/21 755,75 18,75 22,3%

SOJA 164,59 1,2% 2,5% 162,00
MILHO 97,71 0,2% 14,1% 99,00
TRIGO 90,59 -0,3% 5,8% 92,00
BOI GORDO 297,76 0,1% 0,6% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,50 -0,6% 2,7%
SOJA Paranaguá 181,00 0,6% 4,6%
MILHO Cascavel 104,00 0,0% 13,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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 +4,11% 23,83 
Vale ON +0,55% 110,71 
ItauUnibanco PN +2,85% 27,47 
Cielo ON +2,06% 3,47 
Cogna ON +2,92% 3,88 
Gerdau PN +5,51% 34,45 

IBOVESPA: +1,57% 119.567 pontos

Iene 109,28
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,3640 5,3650 -1,2%

PTAX  (BC) -1,2% 5,3866 5,3872 -0,3%

PARALELO -0,9% 5,1500 5,6400 -1,4%

TURISMO -0,9% 5,1500 5,6200 -1,4%

EURO -1,3% 6,4639 6,4668 -0,5%

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 05/05

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 7,50
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.234,11 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/05 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 1.582,00 5,00 12,0%
FARELO mai/21 424,30 0,80 4,4%
MILHO mai/21 753,25 8,50 36,2%
TRIGO mai/21 755,75 18,75 22,3%

SOJA 164,59 1,2% 2,5% 162,00
MILHO 97,71 0,2% 14,1% 99,00
TRIGO 90,59 -0,3% 5,8% 92,00
BOI GORDO 297,76 0,1% 0,6% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,50 -0,6% 2,7%
SOJA Paranaguá 181,00 0,6% 4,6%
MILHO Cascavel 104,00 0,0% 13,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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 +4,11% 23,83 
Vale ON +0,55% 110,71 
ItauUnibanco PN +2,85% 27,47 
Cielo ON +2,06% 3,47 
Cogna ON +2,92% 3,88 
Gerdau PN +5,51% 34,45 

IBOVESPA: +1,57% 119.567 pontos

Iene 109,28
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,76

% dia compra venda % mês 
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Nelson Teich diz ter
pedido demissão após
insistência na cloroquina

O ex-ministro da Saúde 
Nelson Teich afirmou na 
manhã de ontem (quarta-feira, 
5), em depoimento para a CPI 
da Covid, no Senado Federal, 
que resolveu pedir demissão 
do cargo pelo fato de o governo 
ter insistido no chamado “pro-
tocolo da cloroquina”.

Ele disse: “(Deixei o cargo) 
após constatação de que 
não teria a autonomia e lide-
rança que imaginava indis-
pensável para o exercício do 
cargo. Essa falta de autono-
mia ficou mais evidente em 
relação às divergências com 
o governo quanto à eficácia 
e extensão do uso do medi-
camento cloroquina para o 
tratamento Covid-19”.

E complementou: “Eu não 
diria fui enganado (ao assu-
mir o Ministério), mas eu não 

Senado quer ouvir paranaenses
sobre as concessões de rodovias

Tramita no Senado Federal 
um requerimento que pro-
põe a realização de audiên-
cia pública para debater a 
proposta da União para as 
concessões de rodovias fede-
rais. A proposição é do sena-
dor Dário Berger (MDB-SC), 
que preside a Comissão de 
Serviços de Infraestrutura e 
quer ouvir paranaenses.

Ele sugere a participação de 
representantes do Ministério 

Partido Novo quer ser parte em ação
do MP pela volta às aulas em Curitiba

O Partido Novo proto-
colou na última terça-feira 
(4),  pedido para partici-
par como Amicus curiae na 
ação movida pelo Ministério 
Público do Paraná (MPPR) 
co n t ra  a  p r e f e i t u ra  d e 
Curitiba. No processo, o 
MPPR pede o retorno ime-
diato das aulas presenciais 
na rede pública de ensino 
na capital paranaense, sus-
pensas por causa da pande-
mia de coronavírus. O Novo 
entende que a volta às aulas, 
seguindo todos os protocolos 
sanitários, é necessária pois 
afeta diariamente a vida de 

Deixei o cargo após constatação de que não teria a autonomia e liderança que imaginava 
indispensável para o exercício do cargo
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Greve cogitada
A APP-Sindicato declarou que não é favorável ao retorno 
presencial das aulas neste momento. O governador 
Ratinho Jr anunciou no início da semana, o retorno 
gradativo das aulas presenciais na rede estadual a partir 
da próxima segunda-feira (10). Se o governo insistir na 
proposta, a categoria pode entrar em greve, segundo a 
assessoria de imprensa da APP. Devido à pandemia de 
coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas nas 
escolas estaduais desde março de 2020. O sindicato 
alega que não há condições nas escolas para o retorno, 
faltam profissionais para acompanhar os alunos, devido à 
demissão de 8 mil funcionários e que os dados mostram 
que a pandemia não acabou.

Auxilio aos MEIs
A Alep confirmou ontem (5), a aprovação em segundo 
turno, do projeto do governo que prevê o pagamento 
de um auxílio emergencial do Estado para pequenas 
e microempresas e microeemprendedores individuais 
(MEIs) paranaenses afetados pela pandemia da covid-19. 
Segundo o governo, no total, 86,7 mil empresas terão 
direito a um o socorro de R$ 59,6 milhões, com recursos 
provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
do Paraná (Fecoop). Pequenas empresas cadastradas no 
Simples Nacional em oito segmentos receberão R$ 1.000. 
MEIs de oito setores terão direito a R$ 500. O projeto 
deve passar ainda por mais duas votações extraordinárias, 
antes de ir à sanção do governador Ratinho Jr.

Mentira sobre compra de vacinas
O governo Bolsonaro gastou dinheiro público para divulgar 
informação falsa sobre a compra de 560 milhões de doses 
de vacina covid, foi a conclusão do deputado Federal 
Gustavo Fruet (PDT-PR). Em resposta a pedido de 
informações encaminhado pelo parlamentar, o próprio 
Ministério da Saúde admite que foram contratadas até 
o momento apenas 280 milhões de doses – metade do 
anunciado em peças publicitárias pelo governo no fim 
de março. O próprio ministro Marcelo Queiroga repetiu 
a informação. “O governo federal já tem contratados 
mais de 560 milhões de doses de vacina”, disse ele, 
após reunião do comitê de combate à covid, que reúne 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

‘Gabinete do ódio’
Jair Bolsonaro admitiu 
ontem, durante evento no 
Palácio do Planalto, que o 
vereador Carlos Bolsonaro 
é seu “marqueteiro”, com 
direito a um gabinete 
para divulgação de 
informações. Porém, para 
o presidente, esse grupo 
que seria coordenado por 
Carluxo é responsável por 
defender “a liberdade e 
a seriedade”. “Na minha 
eleição, meu marqueteiro 
não ganhou milhões de 
dólares fora do Brasil. Ele 
é um simples vereador, 
o Carlos Bolsonaro. Há 
ainda o Tércio Arnaud 
[Thomaz] e o [José] 
Mateus Sales Gomes. 
São pessoas perseguidas 
o tempo todo, como se 
tivessem inventado um 
‘gabinete do ódio’. Não há 
do que nos acusar. É um 
gabinete da liberdade, da 
seriedade”.

milhares de alunos, pais, 
professores e demais traba-
lhadores do setor.

“Entendemos que a reto-
mada das aulas é fundamen-
tal para se evitar o prejuízo 
educacional para os alunos 
da rede municipal de ensino. 
Muitas famílias não possuem 
meios para propiciar que seus 
filhos consigam acompanhar 
as aulas remotas”, afirma 
Juliano França Tetto, presi-
dente do Diretório Municipal 
d o  N o v o  e m  C u r i t i b a . 
“Defendemos ainda que a 
prefeitura apresente um 
plano de ação de retomada 

das atividades escolares, 
com indicação dos critérios 
sanitários e epidemiológicos 
para definição da liberação e 
restrição da atividade educa-
cional, ancorados em estudos 
técnicos elaborados pelas 
autoridades sanitárias”.

Amicus curiae é um termo 
de origem latina que significa 
“amigo da corte” e designa 
entidade, pessoa ou órgão 
com interesse em uma questão 
jurídica levada ao Judiciário, 
incluída como um terceiro no 
processo por ter interesse ou 
conhecimento, ampliando o 
debate antes da decisão do juiz.

da Infraestrutura, da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), do secre-
tário de Infraestrutura e 
Logística do Paraná, Sandro 
Alex, do deputado estadual 
Arilson Chiorato, que preside 
a Frente Parlamentar sobre os 
Pedágios, e de um represen-
tante do G7, fórum que reúne a 
principais instituições do setor 
produtivo paranaense.

No pedido, o senador 

defende a necessidade do 
debate “com o objetivo de 
discutir as propostas da União 
para as concessões de rodo-
vias federais, especialmente 
na Região Sul do Brasil, tendo 
em vista que audiências públi-
cas realizadas sobre o assunto 
apontam que os arranjos de 
algumas concessões desa-
tendem ao interesse público, 
devendo ser discutidos no 
âmbito do Legislativo Federal”.

precisaria de um período longo 
para perceber que eu não teria 

a autonomia necessária para 
conduzir as ações (da pasta)”.

Por um voto
A CCJ da Câmara rejeitou 
por um voto, proposta 
que amplia possibilidades 
para impeachment de 
ministros do STF. Foram 
33 votos contra e 32. 
O projeto, encampado 
por bolsonaristas, 
inclui entre os crimes 
de responsabilidade 
de ministros “usurpar 
competência do Congresso 
Nacional”. A deputada 
Chris Tonietto (PSL-RJ) 
deu como exemplos, as 
decisões que permitiram 
o aborto de anencéfalos, 
a pesquisa com células-
tronco e a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo. “A 
hipertrofia do STF” é “um 
dos mais sérios problemas” 
do Estado. Impõe “programa 
ideológico de seus onze 
ministros”. Com a rejeição, 
o deputado Pompeu de 
Mattos (PDT-RS) apresenta 
hoje, novo parecer.
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Itaipu anuncia redução
na tarifa na conta
de luz já em 2022

Depois de a usina de Itaipu 
entregar para a sociedade obras 
de infraestrutura fundamen-
tais para o desenvolvimento do 
Brasil e do Paraguai, com benefí-
cios diretos para o bem-estar da 
população, a redução da tarifa da 
energia produzida pela hidrelé-
trica será uma nova realidade.

Essa queda decorrerá da qui-
tação do pagamento da dívida 
da construção da usina. A dívida 
se encerra em 2023, mas o 
reflexo na conta de luz já poderá 
ser percebido em 2022. A redu-
ção da tarifa não vai alterar os 
demais custos, como os royal-
ties e a execução de obras, tanto 
as atuais quanto as futuras.

O anúncio foi feito pelo dire-
tor-geral brasileiro, general João 
Francisco Ferreira, em artigo dis-
tribuído ontem (quarta-feira, 5), 
dia em que Itaipu comemora 
37 anos de geração de ener-
gia. Nesta data, a usina acu-
mula uma produção de quase 
2,8 bilhões de megawatts-hora 
(MWh), a contar de 5 de maio de 
1984, quando começou a ope-
rar. Toda essa energia seria sufi-
ciente para iluminar o mundo 
inteiro por 45 dias. Nenhuma 
outra usina do mundo produziu 
tanta energia limpa e renovável 
quanto Itaipu.

A usina é responsável por 
quase 15% de toda a energia 
elétrica consumida no Brasil e 

Apoio à missão
O diretor geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, diz que essa 
missão precisa do apoio de todos – dos governos federal e estadual, 
dos empresários, da sociedade em geral –, porque representará uma 
nova era, de tarifa desonerada dos custos da dívida, mas sem que Itai-
pu deixe de olhar com especial atenção a comunidade no seu entorno 

e, de maneira geral, o Paraná, sede da usina no Brasil.

por 90% do consumo paraguaio 
de eletricidade. “Com a redu-
ção na tarifa de Itaipu, o Brasil e 
o Paraguai poderão atrair mais 
investimentos e abrir frentes 
de trabalho para nossa gente”, 
afirma o diretor-geral brasileiro.

Ele lembra que “o governo 
federal está fazendo todos os 
esforços para diminuir a conta 
de luz, da ponta até a indústria. A 
queda da tarifa, além de ser uma 
compensação efetiva para quem 
pagou pela construção dessa obra 
gigantesca, será importante para 
a retomada da economia.

João Francisco Ferreira 
faz questão de ressaltar que 
a tarifa cai em decorrência da 
quitação das parcelas do paga-
mento da dívida, que corres-
pondem a quase 70% dos cus-
tos da empresa, sem qualquer 
relação com a parte da tarifa 
responsável pelo custeio da 
usina e pelo financiamento de 
projetos atuais e futuros.

“Agora, vamos trabalhar 
junto com o governo federal 
para que, já no ano que vem, 
possamos ter uma redução sig-
nificativa na tarifa de Itaipu. A 
partir de 2023, quando as dívi-
das de construção estiverem 
zeradas, a redução na tarifa, 
todos os anos, será ainda maior. 
E isso, mantendo todos os inves-
timentos atuais e futuros da 
Itaipu”, reforça o general.

Ferreira explica que o brasi-
leiro em geral vai pagar menos 
pela luz. E o paranaense, em 
especial, vai lucrar duas vezes. A 
energia da Copel, que também 
tem uma cota de Itaipu, vai bai-
xar; e os investimentos nos proje-
tos financiados por Itaipu, todos 
no Paraná, vão ter continuidade.

Ainda de acordo com o gene-
ral, a diminuição da conta de luz 
no Paraguai pode atrair novos 
investimentos para o país vizi-
nho. “Mas, principalmente, vai 
beneficiar o povo paraguaio, 
que é trabalhador e merece ter 
um alívio no bolso, ainda mais 
nestes tempos em que a eco-
nomia não decola em razão das 
medidas restritivas de controle 
da pandemia de covid-19”.

FERREIRA explica que o paranaense, em especial, vai lucrar duas vezes. A energia da Copel, que também tem uma cota de Itaipu, vai baixar

DIVULGAÇÃO

Atrito na vacinação 
O governo Ratinho Jr distribuiu 
nota oficial afirmando que 
não procede a informação da 
Prefeitura de Curitiba de que 
não vai vacinar gestantes com 
o imunizante da Pfizer por falta 
de doses. O texto do governo do 
Paraná vai mais fundo ao relatar 
que “o município está fazendo 
remanejamento próprio e não 
está cumprindo fielmente o 
Programa Nacional de Imunização 
e Plano Estadual de Vacinação”. 
Segundo fontes do Palácio Iguaçu, 
a Prefeitura de Curitiba informou 
que não vai iniciar a vacinação 
de gestantes e puérperas porque 
alega que o Estado vai destinar 
doses para a Educação. No entanto, 
Curitiba recebeu 32.760 doses 
da Pfizer carimbadas para esta 
finalidade, segundo o governo – e 
simplesmente resolveu que vai 
vacinar trabalhadores da saúde, e 
informou, ainda segundo a fonte, 
que está seguindo o PNI à risca, 
o que no governo é considerado 
uma inverdade.

Indicado
O deputado federal paranaense 
Pedro Lupion (DEM-PR) é um 
dos indicados pelo Democratas 
para integrar a Comissão que vai 
discutir mudanças na legislação 
eleitoral brasileira.  A proposta 
trata da vedação de eleições 
próximas a feriado, e deve ser 
o ponto de partida para novas 
discussões a respeito de regras e 
normas para as eleições no Brasil.

Mobilização
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) 
apresentou projeto que prevê 
a mobilização de profissionais 
aposentados, estudantes da 
área da saúde e alistados no 
serviço militar para o controle 
de epidemias e em situações 
de calamidade pública. 
“Nosso objetivo é ampliar 
o número de profissionais 
disponíveis para atuar na 
linha de frente no combate 
a pandemias, como a da 
covid-19 que o Brasil enfrenta 
hoje”, disse o deputado.

Celeridade
O deputado estadual Mauro 
Moraes, voltou a integrar 
a Comissão de Segurança 
Pública da Alep (Assembleia 
Legislativa do Paraná). Líder do 
PSD no Parlamento e fundador 
do Movimento Paraná Sem 
Violência, Moraes afirma 
que seu retorno tem como 
propósito dar celeridade aos 
projetos do governo na área 
da segurança e, sobretudo, 
visibilidade às demandas 
das forças policiais, como fez 
durante os anos em que atuou 
como presidente da Comissão.

Aluguel
Está com vagas em aberto o 
programa da Prefeitura de 
Cascavel que prevê o pagamento 
de aluguel de novas empresas 
ou de companhias em expansão 
que gerarem empregos está 

Mais Vacinas
O diretor-geral da Secretaria de 
Saúde, Nestor Werner Junior, 
reiterou às autoridades do Ministério 
da Saúde o pedido já feito pelo 
governador Ratinho Júnior (PSD) e 
pelo secretário estadual Beto Preto 
sobre a necessidade de ampliar o 
envio de vacinas contra a covid-19 
para trabalhadores da saúde. 
Segundo dados apresentados pelo 
diretor, a defasagem é de 78.400 
doses para esse grupo.

com vagas em aberto para 
adesão de empresários. O edital 
prevê pagamento de aluguéis 
de R$ 1 mil a R$ 7 mil por até 
dois anos.

Atuação da Alep
O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
reafirmou o trabalho dos 
54 parlamentares da atual 
legislatura na Alep e destacou 
que a atuação da Casa na 
defesa dos interesses do 
Estado fica evidente no 
engajamento de todos os 
deputados na questão do 
novo programa de concessões 
de rodovias. “Há um 
posicionamento muito claro 
em defesa do Paraná, da nossa 
economia e da nossa gente”, 
disse o deputado.

Digitaliza Brasil
O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, assinou portarias 
de criação de dois programas 
relacionados a rádio e 
teledifusão. A primeira 
institui a criação do programa 
Digitaliza Brasil, que viabiliza 
a segunda fase de transição 
do sinal de televisão analógico 
para o digital. Segundo o 
ministro, o texto de criação do 
Digitaliza Brasil inclui metas 
e diretrizes para famílias de 
baixa renda, que deverão ter 
a transição de sinal custeada 
pela arrecadação do leilão do 
5G - que deve acontecer ainda 
neste semestre.

Eleições 2022
Em novos vídeos obtidos pelo 
marqueteiro João Santana para 
o PDT, o ex-ministro Ciro Gomes 
- apontado como candidato à 
Presidência em 2022 - tem Lula 
como alvo. “O Governo Lula deu 
pouco para os pobres, e muito 
para os ricos. Como o Brasil estava 
tão pouco acostumado a cuidar 
dos pobres, o pouco que Lula 
cuidou, tirou muito”, provocou.

EDUARDO MATYSIAK
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coluna12ª Regional de Saúde
recebe mais de 10 mil
doses de vacina

Mais 372.930 doses de 
vacinas contra o coronavírus 
foram distribuídas ontem 
(quarta-feira, 5) para todo o 
Paraná, com apoio das aero-
naves do Governo. Os imuni-
zantes são referentes à 16ª 
remessa de vacinas enca-
minhadas ao Estado pelo 
Ministério da Saúde durante 
o final de semana, compos-
tas por 358.740 doses da 
Covishield, produzida pela 
parceria Universidade de 
Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, 
e 14.190 doses da Coronavac, 
da parceria Sinovac/Instituto 
Butantan. Todas as vacinas 
da Covidshield são destina-
das à primeira dose de gru-
pos prioritários. A vacinação 
segue nas pessoas de 60 a 64 
anos, abarcando 21% desta 
população, com 125.005 
doses. Além disso, inicia-se, 
neste momento, a vacinação 
de três novos grupos priori-
tários: as gestantes e puérpe-
ras (17.470 doses, referente 
a 13% do total do grupo), 
as pessoas com deficiência 
permanente (52.495 doses, 
13% do grupo), e pessoas 
com comorbidades (163.770 
doses, 13% do grupo). Já 
as doses da Coronavac são 
destinadas, em sua maioria, 
à segunda dose. São 8.910 

Professores
Das 424.260 doses de Covishield recebidas pelo Estado na 16ª re-

messa, 32.760 doses foram armazenadas no Cemepar para iniciar a 
vacinação de profissionais da educação. As doses serão enviadas às 
Regionais dentro dos próximos dias. O número corresponde a 15,5% 
do total de trabalhadores previstos no Plano Estadual de Vacinação 
contra a Covid-19, estimado em 210.897 pessoas. Estão incluídos 

profissionais da rede pública estadual e municipal, da rede privada 
e da assistência social. Neste primeiro momento, serão vacinados 

os profissionais entre 55 e 59 anos. Outros oito mil trabalhadores já 
foram imunizados, por serem pessoas com mais de 60 anos, grupos 
já contemplados pela vacinação no Estado. A decisão de adiantar a 
vacinação deste grupo prioritário se dá juntamente ao anúncio do 

retorno gradual das aulas presenciais na rede estadual, que se inicia 
em 10 de maio com 10% das escolas – cerca de 200 colégios.

Vacinação
De acordo com o Vacinômetro, mantido pela Secretaria de Estado 
da Saúde, o Estado já distribuiu 3.364.930 doses de imunizantes 
para aplicação da primeira e segunda doses. O Paraná já aplicou 

1.870.418 primeiras doses e 1.033.869 segundas doses, o que cor-
responde, respectivamente, a 17,91% e 9,9% de toda a sua popula-
ção. Os números foram atualizados às 11h28 desta quarta-feira (5).

doses destinados a trabalha-
dores da saúde e 2.260 doses 
para forças de segurança/salva-
mento e Forças Armadas. Mais 
3.020 doses são destinadas à 
primeira dose, também para os 
profissionais de segurança.

PFIZER
Além das doses que vão 

para as Regionais, Curitiba 
recebe 32.760 doses da vacina 
desenvolvida pela farmacêu-
tica norte-americana Pfizer, 
referente ao primeiro lote de 

1 milhão de doses do imuni-
zante recebido pelo Brasil em 
acordo realizado pelo governo 
federal. As doses são destina-
das à Capital por necessitarem 
de armazenamento a -70°C em 
freezers de alta performance, o 
que restringe sua logística de 
distribuição. As vacinas tam-
bém são destinadas à primeira 
dose dos grupos de gestantes 
e puérperas, pessoas com defi-
ciência permanente, pessoas 
com comorbidades e idosos de 
60 a 64 anos de idade.

OS imunizantes são referentes à 16ª remessa de vacinas encaminhadas ao Estado pelo Ministério da Saúde durante o final de semana

AEN

Bola murcha
A pouco mais de dois meses da abertura da Olimpíada de 

Tóquio, o governo do Brasil não se aqueceu ainda para entrar 
nos Jogos, a exemplo de outras edições. A Secretaria de 

Esporte do Ministério da Cidadania não definiu a comitiva que 
vai representar o governo no Japão, nem se o presidente Jair 
Bolsonaro vai ou se será um ministro. Sequer terá estrutura 
para receber autoridades e parceiros na capital japonesa. O 
cenário contrasta com a relevância do assunto para outros 

países que sempre trataram os Jogos como vitrine para mostrar 
a hegemonia no esporte como incentivo ao patriotismo. 

BolsoCastro
Vem aí a chapa BolsoCastro 
2022. O presidente Jair 
Bolsonaro conversou no Rio 
com o governador Cláudio 
Castro. Quer injetar bilhões de 
reais em programas federais 
no Estado, o terceiro maior 
colégio eleitoral do Brasil.

Urna fluminense
Bolsonaro repete o que o 
então presidente Lula fez 
com Sérgio Cabral. Mas sem 
roubalheira. A conferir. Lula e 
Cabral não eram amigos. O ex-
governador apoiara Geraldo 
Alckmin no 1º turno contra o 
petista. Lula e Cabral seriam 
aliados depois.

Pfizer no Rio
O município do Rio de Janeiro 
começou a aplicar a vacina da 
americana Pfizer. No Catete, 
o atendimento ontem foi 
de primeiro mundo, contam 
moradores.

Por garantia
Mas há carioca de olho na 2ª 
dose, em tempos de escassez. 
Contato da Coluna vai 
impetrar ação na Justiça para 
voltar após 21 dias, conforme 
o procedimento da Pfizer.

QG em Brasília
Uma reunião na noite de 
terça-feira num apartamento 
na Quadra 309 Sul selou em 
Brasília o pré-lançamento 
de Lula da Silva na disputa 
presidencial. Foi na 
residência do senador Paulo 
Rocha (PT-PA). A presidente 
do partido, Gleisi Hoffmann, 
foi a anfitriã também. Estrela 
da noite, Lula da Silva foi 
ovacionado em brindes. 

Pauta
O movimento de vans com 
assessores, parlamentares e 
carros oficiais foi grande. Na 
conversa que varou a noite, 
também falaram dos rumos 
que a CPI do Covid-19 pode 

tomar, e da importância 
do Auxílio Emergencial na 
pandemia.

Ruim de matemática
Abraham Weintraub não é 
só ruim na ortografia. Em 
entrevista a um canal de TV, 
o ex-ministro da Educação 
errou os dados sobre a extinta 
TV Escola, ao citar um corte 
de R$ 550 milhões que fez  
na emissora. Na verdade, 
esse é o custo anual da TV 
Brasil. O antigo conselho de 
administração da TV Escola 
aprovou a renovação do 
contrato de cinco anos por R$ 
350 milhões; ou seja, R$ 70 
milhões/ano. 

Tão perto
A decisão final do valor do 
contrato era do próprio 
Weintraub. Esse conselho era 
autônomo e integrado por 
40% de representantes do 
Governo, três deles escolhidos 
pelo ministro. Dois eram os 
seus principais assessores, 
Victor Metta e Sérgio Cabral 
Santana - este advogava 
enquanto trabalhava no 
MEC para grandes grupos de 
educação. 

Troco elegante
O ministro do STF Alexandre 
de Moraes não só prorrogou 
o inquérito das fake news na 
Corte como determinou que 
o TSE investigue as prestações 
de contas do Diretório Nacional 
do PTB dos últimos cinco anos. 
É um cerco discreto ao manda-
chuva da legenda, Roberto 
Jefferson, que há meses faz 
ataques abertos aos ministros 
da Corte.

Giroflex ligado
Entre gabinetes do Judiciário e 
portas do PTB, o recado velado, 
em forma de investigação 
oficial, foi claro: Moraes 
quer saber se Jefferson foi 
beneficiado pessoalmente por 
verbas partidárias, que são 
oriundas de dinheiro público. 
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Secretária de Saúde de Umuarama
é afastada na Operação Metástase

Policiais militares do Grupo 
Choque cumpriram sete man-
dados de prisão preventiva e 62 
ordens de busca e apreensão 
determinadas pelo Ministério 
Público do Paraná na manhã 
de ontem (quarta-feira, 5). Os 
mandados foram cumpridos 
em Umuarama, no Noroeste 
do estado e em cidades do 
Oeste paranaense, no âmbito 
da Operação Metástase, con-
duzida pelo MPPR por meio 
da Subprocuradoria-Geral 
de Justiça para Assuntos 
Jurídicos (SubJur), do núcleo 
de Umuarama do Grupo 
Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade 
Administrativa (Gepatria) e 
do núcleo de Cascavel do 
Grupo de Atuação Especial 
d e  C o m b a t e  a o  C r i m e 
Organizado (Gaeco), con-
tando também com o apoio 
da Polícia Militar do Paraná.

ORGANIZAÇÃO
A operação investiga a 

atuação de uma organização 
criminosa suspeita de prati-
car os crimes de peculato e 
falsidade ideológica a partir 
de desvios na área da saúde 
no Município de Umuarama, 
além de fraudes em licita-
ções, referentes ao direciona-
mento para empresas de inte-
resse do grupo, fraudes em 
contratações diretas – tam-
bém mediante favorecimento 

a empresas ligadas ao grupo 
–, superfaturamentos e cor-
rupção ativa e passiva, com 
depósitos em contas de inves-
tigados e de terceiros. Os pos-
síveis desvios somariam mais 
de R$ 19 milhões.

AFASTAMENTO
De acordo com os promo-

tores Juliana Stofer da Costa, 
do Gaeco de Cascavel, Diogo 
de Araujo Lima, do Gepatria 
de Umuarama e José Carlos 
Velozo, assessor de Gabinete 
da Procuradoria Geral de 
Justiça, as investigações leva-
ram ao pedido do afastamento 
da secretária Municipal de 
Saúde de Umuarama, Cecília 
Cevidini. Conforme a nota ofi-
cial emitida pelo Ministério 
Público do Paraná, medidas 
cautelares importantes para 
a continuidade dos traba-
lhos e para cessar as práticas 

Fura-fila da vacinação
Os promotores envolvidos na investigação que teve início no come-
ço do ano passado, antes do período de pandemia decretado pelo 

Governo do Estado do Paraná, revelaram também que no curso dos 
monitoramentos, surgiram elementos indicativos de desvio de do-
ses de vacina contra a covid-19. Os fura-filas da vacinação também 
passaram a ser investigados e poderão sofrer punições futuras, pois 
conforme relatado por Diogo de Araujo Lima, promotor Gepatria de 
Umuarama, foi verificado o desvio de pelo menos 10 doses de vaci-
nas do Plano de Imunização, para uso de autoridades vinculadas ao 

Município de Umuarama e seus familiares.

Casa no Porto
As investigações também 
encontraram indícios da 
aquisição de equipamentos 
náuticos e da construção 
de uma casa de veraneio no 
Balneário de Porto Rico (143 
quilômetros de Umuarama) 
com recursos desviados de 
entidades filantrópicas da 
cidade que prestam serviços 
médico-hospitalares ao siste-
ma municipal de saúde.

 Buscas
Com as buscas, autorizadas 
pela Vara Criminal da comarca 
e pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná, o Ministério Público 
visa à obtenção de documen-
tos para confirmar as provas já 
produzidas a partir de diligên-
cias de campo e de intercep-
tações telefônicas e quebras 
de sigilos bancário, fiscal e 
telemático. As investigações 
foram iniciadas pelo Gepatria 
de Umuarama, com apoio do 
Gaeco de Cascavel, no come-
ço de 2020. Diante do envol-
vimento de suspeitos com 
foro privilegiado, também 
atuou na apuração a Subpro-
curadoria-Geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos.

delitivas foram deferidas pela 
Justiça, entre elas, o afasta-
mento da secretária Municipal 
de Saúde do cargo. Ainda foi 

Nota da 12ª RS
Em nota, a 
chefia da 
12ª Regional 
de Saúde de 
Umuarama 
relatou que 
foram apre-
sentados os 
documentos 
solicitados 
pelo Gaeco 
na operação 
que analisa 
suspeita de 
fura-filas da 
vacinação no 
município. As 
informações 
solicitadas foram acerca de fluxo de entrada e saída de doses, 
que foram imediatamente repassadas aos investigadores. A Se-
cretaria de Estado da Saúde ressalta ainda que apenas articula e 
organiza a distribuição de doses aos municípios. Quem faz a vaci-
nação, promove a estratégia e aplica os imunizantes é sempre a 
Secretaria Municipal.

determinada a proibição aos 
investigados de frequenta-
rem determinados locais 
e ainda a proibição de as 

empresas investigadas a fir-
marem novos contratos com 
o poder público do municí-
pio, bem como o bloqueio de 
ativos financeiros.

REGIONAL de Saúda também foi alvo das investigações e chefia re-
passou documentos solicitados quando ao registro de entrada e saída de 
doses de vacinas

FOTOS: ALEX MIRANDA

EQUIPES do choque, a mando do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde
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Em entrevista coletiva 
na tarde de ontem no anfi-
teatro Haruyo Setogutte, na 
Prefeitura de Umuarama, o 
prefeito Celzo Pozzobom rela-
tou que foi pego de surpresa 
pela ação desencadeada na 
manhã de ontem pelo Gaeco 
e Gepatria, além de ter que 
afastar a Secretária de Saúde, 
Cecília Cividini, por determi-
nação da promotoria. Disse 
ainda que no início da pró-
xima semana deverá indi-
car um novo secretário para 
assumir a pasta.

“Por determinação da 
Justiça, tivemos que suspen-
der a secretária e assim vai ser 
feito. Com certeza teremos 
outra pessoa para ocupar o 
espaço e assumir os traba-
lhos na Secretaria de Saúde. 
Ainda não temos um nome e 
estamos analisando e ama-
nhã vamos procurar uma 
nova pessoa para que possa-
mos dar publicidade à indica-
ção”, disse Pozzobom.

BURACOS NA 
ADMINISTRAÇÃO

Apesar de os promotores não 
terem revelado os nomes dos sete 
presos na ação desencadeada 
ontem, entre os detidos preventi-
vamente, estão assessores, inclu-
sive municipais de Umuarama. O 
prefeito, sabendo disso, ressal-
tou as pessoas que foram cita-
das como envolvidas nas ações 
ilícitas encontradas pelo Gaeco, 
relatou que “Umuarama recebeu 

Prefeito procura por novo nome
para assumir Saúde do Município

recursos consideráveis de recur-
sos disponibilizados pela União, 
no combate à covid-19 e vemos 
com naturalidade a apuração 
destes fatos. Tenho certeza que 
no futuro, teremos um resultado 
do que aconteceu, quem real-
mente são os culpados nesta 
história toda”.

VACINAS
Pozzobom afirmou que 

não tem conhecimento sobre 
eventuais casos de pessoas 
furando filas da vacinação. 
Durante as investigações 
foi citado que 10 pessoas 
ligadas à Saúde Municipal 
teriam recebido as doses da 

Buscas em casa
Quanto ao cumprimento de mandado de busca em sua casa e no seu gabinete, o prefeito apontou que 
tal ação faz parte das investigações. “Eles [Gaeco] tem um levantamento de alguns desvios de recursos 
repassados pelo Governo Federal para alguns hospitais da cidade. Eu sou o chefe do Executivo e estou 

aqui capitaneando um volume grande pessoas que hoje foram detidas ou foram afastadas da própria ad-
ministração e era passível que eles [Gaeco] viessem buscar alguma coisa para ver se havia meu envolvi-
mento nisto tudo. Eu recebi com bastante tranquilidade e naturalidade, acompanhei o tempo todo, eles 
estiveram na minha casa e aqui no gabinete, sabendo isso tudo faz parte do conjunto das investigações”. 

“Eu quero ver a coisa investigada realmente. Eu não tinha conhecimento de desvios de recursos, e foi 
surpresa pra mim. Estava visitando obras durante a manhã”.

Servidores presos
Referente aos mandados de prisão cumpridos pela Promotoria de 
Justiça, tirando preventivamente de circulação alguns servidores 

de Umuarama, Pozzobom relatou que deverá aguardar o curso das 
investigações para tomar qualquer decisão dentro da administração 
do município. “Sabemos que as pessoas que foram indiciadas e que 

foram presas tem que procurar sua defesa para apresentar suas 
alegações em cima daquilo que estão sendo acusadas. Estamos 

aguardando para ver quais deles permanecerão presos para só daí 
tomarmos decisões de como agir.

Vida que segue
Celso afirmou também que apesar da ação desenvolvida on-

tem dentro da prefeitura e obrigando o Paço Municipal a ficar 
com as portas fechadas durante o dia todo, a máquina admi-

nistrativa continua funcionando normalmente a partir de hoje 
(6). “Temos apenas uma investigação em curso. O que tinha 

de recolher de material onde havia suspeitas, eles levaram. A 
prefeitura tem que continuar trabalhando, principalmente por 
estarmos no meio de uma pandemia, com números crescen-
te de casos positivos. As obras continuam em andamento, a 

vida segue. Vamos substituir as pessoas que foram afastadas e 
vamos continuar trabalhando”.

ALEX MIRANDA

CELSO Pozzobom afirmou que está acompanhando o trabalho da promotoria e a prefeitura está aberta. Documentos e materiais solicitados pelo Gaeco foram repassados

vacina contra a covid-19 ‘fora 
de hora’ em Umuarama. “A 
administração se envolveu 
muito pouco na questão da 
distribuição das vacinas. 
Tínhamos uma ordem determi-
nada pelo governo do Estado a 
ser seguida e essa ordem era 

seguida entre a Secretaria de 
Saúde com a 12ª Regional. 
Nós nunca dispensamos vaci-
nas e eu nem tenho conheci-
mento disso. A hor que vier o 
resultado, saberemos quem 
são as pessoas que furaram a 
fila da vacinação”.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Desde que Helen Keller nos inspirou a defen-
der a causa em 1925, servimos e defendemos 
os cegos e portadores de deficiências visuais. 
Quase um século depois, continuamos incon-
dicionalmente nesta longa missão.  

Fatos sobre a Visão 

253 milhões de pessoas são cegas ou têm 
deficiência visual moderada ou severa (MSVI)  
1,1 bilhão têm deficiências visuais simples-
mente porque não possuem óculos  
+ de 75% de toda a cegueira e MSVI é evitá-
vel 
89% das pessoas com deficiência visual vivem 
em países em desenvolvimento  
Nós temos um plano 

Temos uma longa história de serviços aos 
cegos e portadores de deficiências visuais e 
seguimos comprometidos em continuar essa 
missão no próximo século de serviço.  

Nosso objetivo estratégico  

Conter a cegueira evitável e melhorar a quali-
dade de vida das pessoas cegas e portadoras 
de deficiências visuais.  

 

Piratas do asfalto roubam
carreta carregada com soja

Um caminhoneiro, de 29 
anos, foi alvo de piratas do 
asfalto na madrugada de ontem 
(quarta-feira, 5), na rodovia 
PR-489, entre os municípios de 
Umuarama e Xambrê. O homem 
passou por momentos de ter-
ror nas mãos dos assaltantes 

Pregos são deixados na pista para furar pneus de veículo na rodovia em Icaraíma
Moradores de Umuarama 

vivenciaram uma situação 
de medo na rodovia entre 
Icaraíma e Porto Camargo. 
Um casal se deslocava ao 
Porto Cobrinco, quando no 
meio do caminho foram sur-
preendidos com vários pre-
gos espalhados pela pista. O 

que procuravam por um car-
regamento ilícito. O caso foi 
registrado pela Polícia Militar, 
por volta da 1h30, assim que a 
vítima conseguiu escapar dos 
criminosos e acionou procurou 
por socorro. Ele disse que tra-
fegava pela rodovia quando foi 

abordado por quatro homens 
que ocupavam um veículo Jetta 
de cor preta e com giroflex apa-
rente. Em seguida os bandidos 
anunciaram o assalto. Todos 
usavam coletes com descri-
ção da “polícia” para intimidar 
o motorista. Ainda segundo a 

vítima, três assaltantes estavam 
armados com pistola e um outro 
com arma longa calibre.12.

Os marginais forçaram a 
vítima seguir com a carreta 
pela estrada rural São Paulo e, 
durante todo o trajeto, foram 
agressivos com o motorista 

que acabou tendo seu veículo 
tomado. O caminhão trator 
possuí placas IZU-9460 e o 
reboque AER-0967 e AER-1935. 
O caminhoneiro disse ainda 
aos policiais que os bandidos 
insistiam em busca de uma 
carga ilícita.

fato aconteceu por volta das 
21h da última sexta-feira (30), 
no trecho de desvio das obras 
de duplicação entre Porto 
Camargo e Icaraíma.

Internautas relataram que 
dois homens em uma moto-
cicleta passaram lentamente 
ao lado do carro do casal e 

olhavam com frequência para 
eles. Em questão de segundos 
eles passaram por cima de um 
pedaço de madeira e quatro 
pregos entraram nos pneus. 
Um dos pneus furou e foi pre-
ciso usar o estepe.

“Foi algo muito estranho.  
Tanto que no outro dia volta-
mos lá para ver e não tinha 
nada,  nenhum vestígio. 
Ficamos com muito medo 
de ser um assalto”, disse a 
internauta que preferiu não 
se identificar.

Em ações marginais mui-
tos assaltantes espalham na 
pista ‘miguelitos’ (uma espé-
cie de cruz formada por pre-
gos entrelaçados para furar 
pneus de carros). “Eu já fui 
assaltada em Umuarama e 
na hora que os homens pas-
saram nos olhando eu disse 

ao meu esposo que poderia 
ser um assalto. Por sorte que 
não foi nada grave, apenas os 
pregos que ficaram sobre os 
pneus”, relatou.

A mulher fez um alerta 

nas redes sociais para orien-
tar outras pessoas que tra-
fegam pelo trecho para ter 
cuidado e cautela que pode 
ser  uma ação marginal . 
(Colaboração – Obemdito)

Um homem de 26 
anos de idade foi preso 
na cidade de Altônia 
por policiais militares na 
tarde de ontem (5). 
Uma denúncia anônima 
levou autoridades a 
localizar 420 quilos de 
maconha; R$995,00 
em dinheiro; um tele-
fone celular Samsung e 
um veículo VW/Polo 
cor preta. A denúncia 
dava conta de que o 
Polo passaria carregado 
com entorpecestes pela 
rua Arapongas, no 
bairro Cidade Alta. 
Um bloqueio foi mon-
tado, até que houve 
a abordagem. Nas 
buscas, os PMs encon-
traram a droga dentro 
do carro. O condutor 
recebeu voz de prisão 
e foi conduzido junto 
com o entorpecente à 
Delegacia de Polícia.

UMUARAMENSES passaram por momentos de tensão e tiveram que trocar o pneu do 
veículo, que acabou furado pelos pregos sobre a pista

OBEMDITO

DIVULGAÇÃO



Acesf está preparando 
o Cemitério Municipal 
de Umuarama para a 
tradicional visitação do 
Dia das Mães, que será 
comemorado no próximo 
domingo. Apesar das 
restrições no efetivo, a 
equipe está realizando lim-
peza, pintura de meio-fio 
e algumas melhorias para 
acomodar os visitantes. O 
diretor da Acesf, Alexan-
dre Maroto, informa que 
as famílias com pessoas 
sepultadas no cemitério 
poderão fazer a limpeza 
dos túmulos no sábado, 

dia 8, das 8h da manhã às 18h. A visitação poderá ocorrer das 7h às 18h no domingo, 9, seguindo as medidas de 
prevenção e segurança com relação à pandemia de coronavírus. Maroto também orienta que as visitas sejam rápidas e 
que os visitantes deixem o local o quanto antes, para reduzir o contato com outras pessoas. Informa, ainda, que no 
domingo os portões serão fechados as 18h30.
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INSCREVA-SE JÁ! 0800 601 4031
Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

VOCÊ PRONTO PARA AS 
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021

PM arrecada R$ 3,1 milhões 
em leilão de veículos inservíveis

O primeiro leilão de veícu-
los da Polícia Militar deste ano 
gerou R$ 3,1 milhões a partir 
do arremate de 193 dos 197 
lotes disponibilizados no Oeste 
do Estado e na cidade de São 
José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba.

A medida vai beneficiar a 
PM com a limpeza de pátios de 
unidades operacionais, redu-
zir custos de manutenção e 
documentação, além de gerar 
verba que será revertida em 
investimentos à Corporação. 
O resultado do leilão, que foi 
concluído na semana passada, 
foi divulgado ontem (quarta-
-feira, 5).

O balanço do Centro de 
Motomecanização da Polícia 
Militar é de que o leilão foi 
um sucesso. “Tivemos uma 
grande adesão da população 
e os policiais militares tam-
bém foram importantes nesse 
processo que vai beneficiar 
toda a Corporação”, explicou 
o capitão Ismael Veiga. “Em 
breve teremos a abertura de 
outros lotes, os quais podem 
ser adquiridos por qualquer 
cidadão, pois são veículos 
que não servem mais para a 
atividade policial, mas ainda 
podem ser usados para ativi-
dades comuns”.

O leilão teve 386 pessoas 
habilitadas para participar do 
certame e mais de 6,5 mil lan-
ces foram feitos em dois dias.

Foram ofertados 197 

veículos, sendo 132 automó-
veis e 65 motocicletas em con-
dições de circulação, os quais 
estavam parados nos pátios do 
14º Batalhão (Foz do Iguaçu), 
do 6º Batalhão (Cascavel), do 
3º Batalhão (Pato Branco), 
do 21º Batalhão (Francisco 
Beltrão), do 19º Batalhão 
(Toledo) e do 17º Batalhão 
(São José dos Pinhais).

Com um resultado tão posi-
tivo, a equipe do Centro de 
Motomecanização da PM já 
está com outros leilões progra-
mados para este ano. “No mês 
de maio acontecerá o leilão das 
viaturas pertencentes às unida-
des do 3º CRPM, do Noroeste do 
Estado, e do Batalhão de Polícia 
de Fronteira. O planejamento é 
de que toda a PM seja abrangida 
pelos leilões e descarte das via-
turas inservíveis ainda em 2021”, 
salientou o capitão Veiga.

Os arrematantes têm de 
15 ou 16 dias úteis, após a 
compra, para retirar o veículo 
do pátio, com todos os ônus 
legais de remoção e paga-
mento de taxas administrati-
vas para legalizar a circulação 
do veículo.

ECONOMIA
Segundo o capitão, a 

venda de veículos é essen-
cial para renovar a frota que 
atende a população nas ruas. 
Veículos com mais tempo de 
uso geram manutenção mais 
frequente e o desempenho 

O primeiro leilão de veículos da Polícia 
Militar deste ano gerou R$ 3,1 milhões a 
partir do arremate de 193 dos 197 lotes 

SESP

pode não ser satisfatório para 
uso policial devido à intensi-
dade da atividade de patru-
lhamento constante.

“Nos casos de veículos 
que ficam parados nos pátios, 
a ocupação de espaço gera 
problemas de logística, cus-
teio de documentação e pode 
se tornar um problema maior 
quando abrigam focos de pro-
liferação de insetos, como o 
mosquito da dengue. Com 
o leilão eliminamos esses 
problemas e otimizamos 
a frota para receber novas 
viaturas”, ressaltou.

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

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 

Corinthians anuncia Tarcísio Pugliese
como o novo treinador do Sub-20

O  t i m e  s u b - 2 0  d o 
Corinthians tem um novo 
treinador: Tarcísio Pugliese. 
Com passagem pelo futebol 
profissional, dirigindo equi-
pes como Ituano, Guarani XV 
de Piracicaba, entre outras, 
o técnico ocupa a lacuna que 
estava aberta desde a saída 
de Dyego Coelho do cargo, em 
janeiro. “Estou muito feliz com 

a oportunidade de dirigir a 
equipe Sub-20 do Corinthians, 
um clube com uma história de 
formação de grandes atletas 
para o futebol. Será um ótimo 
desafio para a minha carreira 
participar deste projeto pen-
sando no futuro do clube. 
Espero poder entregar um bom 
trabalho pensando no desen-
volvimento desses meninos”, 

COM passagem pelo futebol profissional, 
o técnico ocupa a lacuna que estava aberta 

desde a saída de Dyego Coelho

O PSG começa a se mexer pela 
contratação do atacante Mo 
Salah. O clube pensa no egípcio 
como uma reposição para uma 
possível saída de Mbappé, que 
tem contrato até 2022, não 
renovou seu vínculo e é alvo 
do Real Madrid. O egípcio é 
visto como um plano B, pois 
a prioridade é renovar com o 
atual camisa 11 do elenco. No 
entanto, Salah, que tem contrato 
até 2023 com os Reds, já deu 
indícios de que poderia deixar o 
clube de Anfield nas próximas ja-
nelas. O atleta agrada o técnico 
Mauricio Pochettino, que busca 
atacantes rápidos e que cumpram 
tarefas defensivas. Além disso, 
o jogador seria um sonho dos 
donos do clube por poder ser o 
primeiro atleta árabe contratado 
na gestão de Nasser Al-Khelaifi.

DIVULGAÇÃO

disse o profissional ao site ofi-
cial do Timão.

Aos 40 anos de idade, 
Tarcísio, que é graduado em 
Educação Física, iniciou a sua 
carreira no futebol como prepa-
rador físico, sendo auxiliar téc-
nico na Ponte Preta, Nacional 
(AM) e Americano (RJ). Em 2006, 
quando tinha 26 anos, assumiu 
o seu primeiro time profissional, 
o Guaçuano, do Mogi Guaçu, 
interior de São Paulo.

Pugliesi tem três títulos 
em sua carreira: em 2009, 
conquistou o campeonato 

mato -grossense,  com a 
Luverdense; em 2010, o 
acreano, com o Rio Branco; 
e em 2012, a Série C do 
Brasileiro, com o Oeste.

A estreia do novo coman-
dante do “Timãozinho” será 
no dia 27 de junho, quando a 
equipe estreia no Campeonato 
Brasileiro Sub-20. O início dos 
seus trabalhos com o grupo 
será já nesta quinta-feira (6).

DIVULGAÇÃO
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Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

Trabalho é trabalho, e sempre vai exigir esforço e dedi-
cação. Defina metas claras e corra atrás. A Lua acentua 
o seu poder de atração e vai ser fácil envolver quem 
deseja, seja numa conquista ou na vida a dois. 

LEÃO 22/7 a 22/8

É uma fase excelente para retomar os estudos ou bus-
car novos cursos que possam melhorar seu currículo 
e abrir outras possibilidades para o seu futuro. No 
amor, pode pintar uma atração arrebatadora ou um 
pedido de namoro capaz de abalar suas estruturas. 

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

Se depender dos astros, você saberá direitinho como 
agir e falar para conquistar o que deseja. Explore a sua 
boa lábia no trabalho. Boas conversas também vão 
estimular a criatividade e podem render ótimas ideias 
para agilizar as tarefas e garantir bons resultados.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

O convívio com a família recebe ótimos estímulos e 
ficar em casa nesta fase não será nenhum sacrifício 
para você.  O isolamento vai favorecer a sua concen-
tração e aumentar a sua produtividade. Quem está livre 
pode querer aproveitar o distanciamento social para 
dar um tempo das paqueras.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Os astros estimulam o trabalho em equipe. Plutão na 
Casa das Associações ajudará você a encontrar bons 
aliados para seus projetos. No campo sentimental, 
por maior que seja a tentação, você deve fugir de 
aglomerações. Já na união, a fase será repleta de 
companheirismo, sintonia e boas conversas. 

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 6 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Escorpião. São român-
ticos, namoradores e apaixonados. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, formado de 
6, Vênus e de 2, Lua. Vênus revela beleza física, grande magnetismo pessoal. O 2 faz ligações pro-
fundas com a família e as origens. Mas a soma o 8 os torna materialistas, com vida bastante longa.

Horóscopo nascido em 6 de maio 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Unir-se aos colegas será uma ótima opção para você 
nesta fase. Sol e Vênus brilham intensamente na sua 
Casa da União, o que estimula as parcerias e socieda-
des em geral. A vida a dois também conta com doses 
extras de companheirismo, carinho e compreensão. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você vai mostrar muita curiosidade e interesse em 
aprender coisas novas no trabalho. Aposte na sua cria-
tividade, que está acentuada e pode render sugestões 
bem inovadoras. Boa sintonia com uma pessoa da 
turma pode despertar outros sentimentos e o céu dará 
todo apoio para este romance. 

As semanas que antecedem o seu aniversário são óti-
mas para você refletir sobre as coisas que conquistou 
no último ano e definir metas para o ano que está para 
começar. No amor, lembre-se de ser discreto para não 
atrair olhares invejosos.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

TOURO 21/4 a 20/5
Nada será capaz de atrapalhar seus planos. Com a 
Lua na Casa 11, você terá facilidade para identificar 
bons aliados e pode contar com os amigos para o 
que precisar.  Dê tempo ao tempo para compreender 
melhor o seu coração.

Fique atento às oportunidades, pois há boas chances 
de aumentar seus ganhos com um trabalho extra. Se 
não resistir às tentações nas vitrines, o dinheiro vai sair 
tão rápido quanto vai entrar. Você deve buscar alguém 
que esteja a fim de viver uma relação séria e estável.

Você  pode promover mudanças no trabalho ou até 
trocar de emprego, se estiver em busca de novas 
oportunidades. Boa sintonia com colega pode des-
pertar atração e render um romance. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Procure se dedicar mais ao trabalho e fique bem atenta 
às oportunidades de melhorar seu salário. O dia tam-
bém promete ser produtivo para quem está trabalhado 
em casa. Seja disciplinada com as tarefas e curta a 
sensação de dever cumprido no fim do dia.

Ao longo do dia, você pode 
mudar um pouco a sua rotina e ado-
tar algumas dicas que podem te aju-
dar a resolver conflitos. 

A camomila, por exemplo, pode 
ser borrifada em casa para quebrar 
maldições lançadas (tanto em você 
quanto na casa). 

A água de flor de laranjeira é 
ótima para evitar o mal e todas as 
formas de má sorte; 

O cacto pode ser usado para 
proteção e banimento (pode ser 
misturado com outros símbolos de 
banimento/proteção);

Coloque um dente de alho de 
baixo da cama/cadeira, ele tira e 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

TLC
EMBAIXADOR

APODRECIDO
MELAASILO

SACNUCA
TRITOORCA

ATUMADE
DEZESSEIS

VELAINVES
DEDEOIO

DEPOISNF
GASACIAR

NETANALDO
ILICITOAT

OAGASOSA

O LP
(Mús.)

Sentir
profunda
aversão 

Cilindro
para

esticar
massa

Soco 
forte no

boxe

Grupo de
jogadores
de uma
equipe

Passagem
para outro

local

A baleia
"assas-
sina"

"Pele
de (?)",
conto de

fadas

Vogais
de "vime"

São o 
oposto das

bruxas
(Lit. inf.)

Grande
confusão
ou desor-

dem

Caminho
marítimo
ou aéreo

(?) Benny,
cantor de

funk

Artigo
definido

masculino
singular

Proibido
por lei

A água
mineral 

com
bolhas

Chuva de
granizo 

Tonelada
(símbolo)

Represen-
tante diplo-
mático de
um país

Estraga-
do; dete-
riorado

Instrumen-
to de anjos
Artefato
do bilhar

Adoçante
natural

Serviço
de Atendi-
mento ao 
Consumi-
dor (sigla)

Peixe
de patês

Peça do
castiçal

(?) anos:
idade mí-
nima de

um eleitor

(?)
Santana,
humorista

Posterior-
mente
Filha

da filha

Matar 
(a fome) 
Ana Car-
batti, atriz

Abrigo 
de idosos
Cangote
(pop.)

Ao (?) de:
em vez de
(?) aqui: 
cá está

Saudação
jovial

Mulher ca-
nonizada

Base do
chocolate
Sílaba de
"xerox"

Culto
Transmis-
são de pen-
samento

4/lira. 6/acesso. 7/cruzado — ilícito. 10/embaixador.

Palavras cruzadasPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

TLC
EMBAIXADOR

APODRECIDO
MELAASILO

SACNUCA
TRITOORCA

ATUMADE
DEZESSEIS

VELAINVES
DEDEOIO

DEPOISNF
GASACIAR

NETANALDO
ILICITOAT

OAGASOSA

O LP
(Mús.)

Sentir
profunda
aversão 

Cilindro
para

esticar
massa

Soco 
forte no

boxe

Grupo de
jogadores
de uma
equipe

Passagem
para outro

local

A baleia
"assas-
sina"

"Pele
de (?)",
conto de

fadas

Vogais
de "vime"

São o 
oposto das

bruxas
(Lit. inf.)

Grande
confusão
ou desor-

dem

Caminho
marítimo
ou aéreo

(?) Benny,
cantor de

funk

Artigo
definido

masculino
singular

Proibido
por lei

A água
mineral 

com
bolhas

Chuva de
granizo 

Tonelada
(símbolo)

Represen-
tante diplo-
mático de
um país

Estraga-
do; dete-
riorado

Instrumen-
to de anjos
Artefato
do bilhar

Adoçante
natural

Serviço
de Atendi-
mento ao 
Consumi-
dor (sigla)

Peixe
de patês

Peça do
castiçal

(?) anos:
idade mí-
nima de

um eleitor

(?)
Santana,
humorista

Posterior-
mente
Filha

da filha

Matar 
(a fome) 
Ana Car-
batti, atriz

Abrigo 
de idosos
Cangote
(pop.)

Ao (?) de:
em vez de
(?) aqui: 
cá está

Saudação
jovial

Mulher ca-
nonizada

Base do
chocolate
Sílaba de
"xerox"

Culto
Transmis-
são de pen-
samento

4/lira. 6/acesso. 7/cruzado — ilícito. 10/embaixador.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO9

A A A B
F R A T E R N A L

C A I X A P R E T A
R A R I I D

G O L A A M I D O
L D U R O N A
D E I T T F

M A L A D I R E T A
B D I G E R I R

N A M O R O C A D
F R A S E F A R O

R X T R A M A
C A I R O C B P

M O R T E I R O
Z O O M I S O L A

A relação
entre

irmãos

Ponto
turístico

de Salva-
dor

Fonte
usada

em textos
(Inform.)

Grava a
conversa 

dos pilotos
de avião

Transfe-
ridos de

data

Palavra
como "o"
(Gram.)

Relação
comercial

entre
nações

Substân-
cia para

engrossar
sopas

Cedi;
ofertei

A mulher
forte e
brava

Conjunto
de coisas
pesadas

Serviço
oferecido

pelos
Correios

Adminis-
trador de

escola

Marcha
que move

o carro
para trás

Arco para
enfeitar 

os cabelos

Sentido
aguçado
do cão

Estampa 
de bolinhas
em tecido

Caio Blat,
ator 

brasileiro

Conso-
antes de

"ralo"

Separa
dos

outros 

Rádio
(símbolo)

Cola-
rinho

Colisão no
trânsito
Lateral

do corpo

Fazer a
digestão 

O "M", em
MDC

Foguete 
de artifício

Recurso de
câmeras

Capital do Egito
(Geog.)

História
da novela
O CD dos
micros

Complexo
vitamínico
Relação
amorosa

Sentença;
oração
(Gram.)

Cadete
(abrev.)

Rostos

Amparo
(fig.)

Amarrar
Elvis

Presley,
cantor

3/poá. 4/zoom. 5/arial. 6/arrimo. 8/morteiro. 11/intercâmbio.

Conheça algumas dicas 
mágicas para o seu dia

absorve o mal, o mesquinho e o 
desagradável;

Queime alecrim fresco ou seco 
em sua casa para proteção, purifi-
cação, habilidades psíquicas e cura;

Guarde as cinzas do incenso e 
use para fazer sal negro;

Plante alecrim na sua porta da 
frente para promover e convidar o 
amor à sua casa;

Limpe seus cristais pela luz da 
lua e carregue-os pela luz solar;

Use folhas de louro como marcado-
res em livros, assim você obtém sabe-
doria e conhecimento sobre o que lê;

Amarre uma chave, de preferên-
cia daquelas bem antigas, numa 

fita vermelha e pendure atrás da 
porta. Isto ajudará você a guar-
dar a entrada da sua casa, garan-
tindo-lhe proteção a cada saída.

Fonte: Terapia das almas 
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Mas onde se deve procurar a liber-

dade é nos sentimentos. Esses é que 
são a essência viva da alma.

(Johann Goethe)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Elaine Silvana de Souza, 
Mariana Vieira Barion, Clélia Zafanelli, Jessica Espelho e Sandra Horto. Da coluna: felicidades.

COMPENSA?
Os patrocinadores do Big Brother 
Brasil  que investiram cerca de 78 
milhões na cota master, segundo 
especulações do mercado -- pa-
recem ter gostado do resultado. 
Nesta edição  a Globo lançou um 
sistema novo, a ação patrocinada. 
No BBB21 foram mais de R$ 530 
milhões de reais com as cotas ce-
didas a marcas que anunciaram du-
rante as provas, intervalos e ações 
dentro do programa.  E, segundo a 
pesquisa, a visibilidade gerou 12 

milhões de buscas na internet rela-
cionadas às patrocinadoras.

* * *
Uma delas é a rede de fast food 

McDonald’s, que conquistou mais de 
50 milhões de menções nas redes 
sociais. O evento também garantiu 
um feito inédito para o McDonald’s 

Brasil: seis das principais posições no 
Twitter naquela noite se referiam ao 
universo da marca e um aumento de 

1000% nas buscas do Google.

SOBE
Você sabia, leitor?: “ As sandálias 
que não soltam as tiras viraram hit 
durante o isolamento, quase o traje 
oficial de quem teve - e pôde, claro 
- ficar em casa na pandemia. Home 

office pede conforto. Como inovação, 
a Havaianas lançou até uma meia 

própria para ser usada com o chine-
lo. A empresa teve agilidade para se 
adaptar ao novo momento. De maio 
até o fim do ano passado, a Havaia-
nas ativou 40 mil novos pontos de 

venda, passando de 260 mil para 300 
mil posições, como por exemplo su-
permercados que puderam funcionar 
nos períodos mais críticos da pande-

mia”. É o que se fala por aí....

ZOOM 
 Simone Valente e o filho Felipe se 
rendem à lente exclusiva de Luci 
Lemes, especialmente para o Dia 
das Mães.

 LUCI LEMES

INGREDIENTES
200 gramas ou 1 xicara de chá de 
açúcar refinado
4 ovos

50 gramas ou 4 colheres de sopa de 
manteiga derretida
200 mililitros ou três quartos de 
xicara de chá de leite de coco
250 mililitros ou 1 xícara de chá de 
leite
600 gramas ou 3 xícaras e meia de 
chá de mandioca ralada fina
100 gramas ou 1 xícara de chá de 
coco em flocos desidratado
100 gramas ou 1 xícara de chá de 
queijo ralado meia cura ralado
55 gramas ou um terço de xícara de 
chá de mandioca ralada fina
50 gramas ou meia xícara de chá de 
coco em flocos desidratado

MODO DE PREPARO
Em uma tigela coloque o 
açúcar, os ovos, a manteiga 
e misture até ficar homogê-
neo. Junte o leite de coco, 
o leite e mexa.  Incorpore a 
mandioca, o coco em flocos 
e o queijo ralado. Transfira 
a massa para uma forma de 
fundo falso, 23 centímetros de diâ-
metro por 7 centímetros de altura, 
untada com manteiga e enfarinha-
da.  Em uma tigela, misture um 
terço de xícara de chá de mandioca 
ralada fina com meia xícara de chá 
de coco em flocos desidratados.  

Distribua a mistura sobre a massa 
do bolo e leve ao forno preaque-
cido a 180 graus Celsius por mais 
ou menos 45 minutos.  Retire do 
forno, passe uma faca na lateral 
do bolo para soltá-lo, deixe es-
friar, desenforme e sirva.

BOLO DE MANDIOCA DELICIOSO!
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