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Comissão da Alep virá a Umuarama
para investigar as fraudes na Saúde

DENÚNCIAS SURGIRAM NO DECORRER DA OPERAÇÃO METÁSTASE

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Paraná, que investiga possíveis fraudes na vacinação contra a covid-19, no 
Estado, aprovou ontem requerimento que pede agilidade nas investigações de fura-fila em Umuarama. Com isso, a Comissão deverá 
vir ao município realizar diligências e ouvir os suspeitos de terem recebido as doses do imunizante sem que estivessem em um dos 
grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização. l 4
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Boiadeira
As obras de restauração da rodovia BR-487 (Estrada 

Boiadeira) já ultrapassam 30% da execução física. 
O projeto de recuperação e implantação de 46 

quilômetros de pavimento da rodovia, localizada no 
noroeste do Paraná, segue em paralelo à construção 
de obras de arte especiais (viadutos) e atividades de 

meio ambiente e desapropriações. l 6
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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 0,31 2,37 6,76
IGP-M (FGV) 2,94 1,51 9,89 32,02
IGP-DI (FGV) 2,17 2,22 10,38 33,46

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 1,2995 1,3063 1,3346
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 3,50%  | 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

10/4 a 10/5 0,5000 0,1590 0,0000
11/4 a 11/5 0,5000 0,1590 0,0000
12/4 a 12/5 0,5000 0,1590 0,0000
13/4 a 13/5 0,5000 0,1590 0,0000
14/4 a 14/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,82% 25,15 
Vale ON +3,51% 118,72 
ItauUnibanco PN -0,21% 27,98 
Eletrobras ON +6,54% 39,57 
Gerdau PN +3,49% 37,65 
Azul PN +3,17% 40,73

IBOVESPA: +0,87% 122.964 pontos

Iene 108,54
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 93,98

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,2220 5,2230 -3,8%

PTAX  (BC) +0,3% 5,2397 5,2403 -3,0%

PARALELO 0,0% 5,0200 5,5000 -3,8%

TURISMO 0,0% 5,0200 5,4800 -3,9%

EURO +0,3% 6,3751 6,3780 -1,9%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 1.823,31 0,84 3,28 13,24
Oeste 1.812,43 1.838,35 1,44 4,54 13,51

DÓLAR 11/05

Iene R$ 0,0483
Libra est. R$ 7,42
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.282,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/05 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 1.637,50 17,50 16,7%
FARELO mai/21 449,50 5,10 12,0%
MILHO mai/21 759,50 11,50 31,6%
TRIGO mai/21 759,75 17,25 18,9%

SOJA 163,12 -0,7% 2,9% 161,00
MILHO 97,48 -0,1% 10,6% 97,00
TRIGO 88,36 -1,3% 1,6% 88,00
BOI GORDO 297,48 -0,2% 0,3% 295,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/05 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 11/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 173,00 2,7% 5,8%
SOJA Paranaguá 179,00 -1,1% 4,1%
MILHO Cascavel 106,00 1,9% 9,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Você pode ter alguma preocupação com alguém 
que está longe no início do dia, mas tudo indica 
que vai passar logo. À tarde, pode pintar uma opor-
tunidade de estudar: agarre-a e invista no seu pro-
gresso. O diálogo também será um bom aliado do 
romance: converse mais com seu bem.

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades 
nesta manhã e sua dedicação intensa pode garantir 
ótimos resultados para você. Só precisa ter cuidado 
para não se desentender ou entrar num clima de 
disputas com colegas. Na vida a dois, fase de muito 
companheirismo e estabilidade. Bom dia para falar 
do futuro e fazer planos a dois.

Você vai precisar de um pouco mais de concen-
tração no emprego hoje, principalmente se tiver 
que aprender uma nova função ou trabalhar junto 
de colegas mais experientes. Procure relaxar um 
pouco mais. Mostre que é ambiciosa, que quer se 
dar bem. Pode ter certeza que os chefes estarão de 
olho e vão gostar da sua postura.

A grana virá como recompensa de um serviço 
realizado: mãos à obra. O céu também favorece 
os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive o 
início de uma dieta ou de um tratamento. Quem 
está livre pode sentir um interesse maior por uma 
pessoa conhecida.

A Lua chega ao seu paraíso astral, onde Vênus e 
Mercúrio já enviam ótimas vibrações. Aposte na 
simpatia para agradar a clientela e deixar o ser-
viço mais leve e prazeroso. É uma fase de muita 
sorte, não deixe de fazer uma fezinha. 

O céu avisa que você poderá fazer contatos 
importantes no início do dia. Isso deve render 
acordos ou negócios vantajosos para você no 
trabalho. Saiba explorar essa energia, sobre-
tudo se você atua no comércio ou em áreas que 
dependem de uma boa comunicação. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 12 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. Muito 
embora ligados à sua família e às suas raízes, podem ser criticados ou exigidos por elas. Vivem 
de recordações e têm lembranças marcantes de sua infância ou adolescência. Seu número 
principal é o 14, formado de 1, símbolo do Sol, e de 4, símbolo de Urano. A soma dá o 5, de 
Mercúrio, benéfico.

Horóscopo nascido em 12 de maio 

Você pode aprender muito ao se associar a pes-
soas experientes e inteligentes. Ainda mais se 
for alguém do trabalho que já chegou no cargo 
em que você também quer chegar.Vários astros 
vão acentuar a sua sensualidade, o que promete 
esquentar o clima na paixão.

Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de 
trabalho no início do dia e Júpiter alerta que você 
deve ter cuidado para não exagerar o tamanho dos 
problemas. Cuidado para não fazer drama nem se 
magoar por pouca coisa. Uma atração proibida 
pode surgir e abalar suas estruturas. 

É um bom momento para participar de entrevistas 
de emprego, atuar em vendas e negociar melhorias 
com no emprego. Você pode ter ideias supercria-
tivas para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, 
você vai querer segurança e lealdade, mas não pen-
sará duas vezes para se declarar e pedir alguém 
em namoro.

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa 
ou talvez queira investir uma graninha para reformar 
algo em casa. Se for para realizar um antigo sonho 
de consumo, vai valer a pena mexer nas suas reser-
vas. Se decidir fechar algum negócio com conheci-
dos, combine tudo bem direitinho e, de preferência, 
faça um contrato.

das Lua e Urano continuam na Casa das Trans-
formações e dão sinal verde para você fazer as 
mudanças que deseja. Também é um bom dia 
para quem pensa em mudar de casa, iniciar uma 
reforma e aprofundar os laços com a família. Só 
precisa ter cuidado para não perder o controle 
dos gastos: seja prudente.

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão 
pode garantir uma grana extra para o seu bolso. 
Mas é bom ter cuidado para não se envolver em 
fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo 
apoio para você se unir aos colegas e trabalhar 
em equipe para cumprir as metas do dia.
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concurso: 5561
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
26/5 - 08h14

Quarta 12/5/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 19
min 15

max 24
min 16

Cascavel
max 19
min 13

Foz do Iguaçu
max 23
min 15

max 23
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 13/5/2021

Muitas nuvens
Sexta 14/5/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 19

PRCRM
ALGARISMO

AGARRAMENTO
AMALEGR
METADEUPA

CENAVENUS
NTVIDL
TALENTOSA

NODOAAGORA
AONDERR
VGOLEADA

VIMEAMUO
SARAPAIM
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ASSINADOS

F

Nele é
usado o
relógio

Interjei-
ção de

incentivo
ao cavalo

Parte do 
capítulo
de uma 
novela

Taís
Araújo,

atriz

Suporte
para

roupas
em lojas

Louco;
maluco

Forma do
decote 
pronun-
ciado

O de
janeiro
inicia o

ano

Prova
automo-
bilística

Do-(?),
terapia
oriental

Antônio 
Dias, 
pintor

Vitória em 
muitos gols

Cruéis;
perversos

Agra-
decida

Lasti-
mado

Extensão de arquivos 
compactados (Inform.)

Ato
cometido
pelo fora

da lei

A força que produz
movimento (pl.)

Nível escolar substi-
tuído pelo Ensino Médio

Já
Salgado 

assado em
forminhas

Enfado; 
mau humor

Material
de cestas
O tempo
presente

Firmados
em docu-

mento

Animal
como o
Bambi

Distante

Segundo
planeta do
Sistema

Solar

Repu-
tação

A de oito
é quatro

Moda-
lidade de
compra
Símbolo
numérico
Carícia de 
namorados 

(gíria)

Aplanar
(terreno) 
Aquela
mulher

Perna, 
em inglês
Cede de
graça

Marca de
sujeira
A que
lugar?

A pessoa
habilidosa
(p. ext.)

2/in. 3/leg — rar. 4/amuo — rali. 5/crime.
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L C M
F I S I O N O M I A

V I D E O G A M E
R O I T R O D

V O O S A V C E
S U A DA S A S S
D O T N I T A

P I N A C O T E C A
D O T E S X I S
A O S E T N
T C G O S T O S O

D I E T A E CO S
C L E R O A L I

B O A S F E S T A S
S O O D A L I

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Cédulas
de

dinheiro

Oscar Go-
doy, comen-
tarista de

futebol

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Deslo-
camentos

aéreos

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Ente de
uma só
perna
(Folc.)

Assi-
natura

(abrev.)

Divisão de
uma peça

teatral

O popular
"jegue"

(pl.)

Antigo
conjunto 

de bens da
noiva (pl.)
Teclar, na 
lingua-
gem da
internet

Unidade
de pre-
sídios

Significado
do "S", 
da sigla
BNDES

Trata-
mento

para per-
der peso

Vogais 
de "mole"

A classe
dos

padres

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Fora de
(?):

descon-
trolado

Desejos
de fim
de ano

Hiato
de "voo"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Derrame
(pop.)

Movimen-
te o corpo

Cintura
de calças
Recipiente

de tinta

Passei
por filtro

Órgão da 
ONU (sigla)
Antecede
o inverno

Estúdio de
filmagem
Talher que

espeta

Pedra, 
em tupi

O maior é
o fêmur

Nome da
letra "X"
Ponto

cardeal

Cara;
semblante

Jogo
eletrônico

Litro
(símbolo)

A mulher da 
terceira idade

Carinho;
meiguice

Caneta fluo-
rescente

Saboroso

Muito
esticado

Custosas
(fig.)

Ponto, em
inglês

Coletivo
de "qua-

dros"

3/avc — dot — itá — rod — set. 4/dalí. 5/aedes.
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Fases da lua
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Crescente
19/5 - 16h13

Minguante
2/06 - 04h26

Nova
11/05 - 06h01

Cheia
26/5 -08h14

Chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Frente do Covid na Alep questiona
a suspensão da vacina em gestantes

A Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
ouviu ontem (11) a posi-
ção do Governo do Estado 
em relação à recomenda-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
pela suspenção da vacina-
ção de gestantes com o imu-
nizante AstraZeneca.

“O Paraná orienta a sus-
pensão da vacinação com a 
AstraZeneca para as gestantes. 
A nota deverá ser divulgada 
na tarde desta terça-feira em 
conjunto com a nota técnica 
da Anvisa, órgão regulador”, 
afirmou o diretor-geral da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SESA), Nestor Werner Junior, 
questionado pelo coordenador 
da Frente Parlamentar, depu-
tado Michele Caputo (PSDB).

Ainda de acordo com o 
Nestor Werner Junior, a vacina-
ção de gestantes com os imu-
nizantes Pfizer e Coronavac 
está mantida. “Esta informa-
ção será repassada à Alep 
para a divulgação em sua 
totalidade”, reforçou, em res-
posta a Michele Caputo, que 
levantou a possibilidade de 
ter havido uma precipitação 
da Anvisa pela inclusão das 
gestantes e puérperas como 
grupos prioritários.

“Em relação à introdução 

do grupo de ges-
tantes, a inser-
ção foi feita pelo 
Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) 
entendendo que 
houve em 2021 
um aumento no 
grupo de gestan-
tes que morreram 
ou tiveram com-
plicações, muito maior do 
que no ano passado. Com base 
nesta premissa de risco foram 
incluídas no grupo prioritário 
de imunização. O movimento 

Controle
Luiz Ernesto Pujol, secretário geral do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM/PR), explicou como foi feita a emissão 
das autorizações vacinais a doentes com comorbidades, tanto 
aos que tem planos de saúde quanto dos que são atendidos 
pelo SUS. De acordo com ele, “não há risco na falsificação do 

documento emitido pelo CRM. Este documento evita o fura-fila 
e controla as doses utilizadas pelo grupo de pessoas”. Já para 
o gerente de estratégias da Unimed Federação, Marlus Volney 

de Morais, é preciso fortalecer sistemas de prevenção contra as 
situações que vão surgir quando a pandemia estiver controlada. 
“As pessoas que foram cometidas pela doença e tenham certa 
imunidade terão sequelas. E estas comorbidades terão que ser 

atendidas. Precisamos de ações para evitar que não signifiquem 
uma piora da saúde pública”, disse.

Atualizações
A diretora da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Para-

ná (Sogipa), Lenira Gaede Senesi, afirmou que o grupo fará 
atualizações diárias, de acordo com as informações divulga-
das pelo Ministério da Saúde, sobre como os profissionais 

da categoria deverão orientar suas pacientes. “Seguimos as 
orientações da SESA e da Secretaria Municipal de Saúde de 

Curitiba”. Ela adiantou, no entanto, que “ainda é mais seguro 
vacinar do que não vacinar”.

RECOMENDAÇÃO da Anvisa após a morte de uma mulher grávida vaci-
nada com AstraZeneca no Rio de Janeiro motivou o grupo a ouvir a Sesa

TAIS FACCIO/ALEP

feito na segunda (10) pela 
Anvisa é para que seja seguido 
o que está escrito na bula da 
vacina, sem uso off-label”, 
explicou Nestor Werner Junior.
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Deputados defendem
fechamento do pedágio
mais caro do Brasil

Em Assaí (300 quilômetros 
de Umuarama, na região de 
Londrina), o deputado esta-
dual Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) e a deputada federal 
Luísa Canziani (PTB) defende-
ram o fechamento da praça de 
pedágio da rodovia BR-369, 
considerado o mais caro do 
Brasil, entre Jataizinho e 
Cornélio Procópio, no Norte 
Pioneiro. “Queremos resolver 
esse problema que o pedágio 
representa para toda região. 
Estamos na batalha em busca 
de uma solução. Temos tam-
bém aberto o programa Paraná 
Mais Cidades, para atrair inves-
timentos em vários setores”, 
disse Romanelli ao prefeito de 
Assaí, Tuti Bomtempo (PSD) 
durante visita à cidade.

As cidades de Assaí, Santa 
Cecília do Pavão, São Jerônimo 
da Serra, Nova América da 
Colina e municípios próximos 

usam menos de 20 quilômetros 
da rodovia e pagam uma tarifa 
cara – entre R$ 23,40 (carro de 
passeio) e R$ 73,20 (ônibus de 
três eixos). Os moradores da 
região defendem a mudança 
da praça para antes do via-
duto de acesso à Assaí. Assim, 
os motoristas destes municí-
pios, que vão a Londrina, ficam 
isentos da tarifa. O frete enca-
rece para esses municípios por 
conta do pedágio.

Romanelli e Luísa levan-
taram ainda as demandas da 
cidade. Prioridade da pre-
feitura, estão a construção 
de barracões industriais e a 
implantação de cursos pro-
fissionalizantes. “Estamos em 
busca de soluções para realizar 
as transformações que Assaí 
necessita, dentre elas, a libe-
ração de recursos para cons-
trução de barracões indus-
triais para atender a urgência 

na criação de empregos” disse 
o prefeito Bomtempo.

RECURSOS
A deputada Luísa Canziani 

anunciou recursos para trans-
porte e pavimentação. “Dos seis 
ônibus que o prefeito Tuti soli-
citou, já empenhamos quatro 
e ainda conseguimos recursos 
para pavimentação do conjunto 
Asajiro Nakase e para calça-
mento no colégio de ensino pro-
fissionalizante de Assaí”.

O prefeito também solicitou 
recursos para aquisição de equi-
pamentos para melhorias e atua-
lizações dos laboratórios dos cur-
sos técnicos do centro de ensino, 
que podem chegar a R$ 2 milhões. 
“É preciso fortalecer ainda mais 
as ações na geração de emprego 
para que Assaí continue no cami-
nho do crescimento, com mais 
qualidade de vida para toda a 
população”, disse Romanelli.

A deputada anunciou também o encaminhamento de recursos para transporte e pavimentação no município

DIVULGAÇÃO

Colaborando
Citado com uma 
das prováveis 
pessoas que 
foram vacinadas 
fora da ordem 
cronológica do 
Plano Nacional de 
Imunização (PNI) 
contra a covid-19, 
o prefeito Celso 
Pozzobom, 
através da 
Secretaria de 
Comunicação, 
encaminhou nota 
relatando que a 
prefeitura está 
colaborando com 
as investigações realizadas pelo Ministério Público do Estado do 
Paraná (MP-PR), através dos grupos Gaeco e Gepatria, que está 
em andamento e apura suposto desvio de recursos da área de 
saúde. O município não vai se posicionar com relação à menção 
de pessoas e agentes públicos nos autos e reafirma a disposição 
de continuar colaborando com a Justiça para que todos os fatos 
sejam devidamente esclarecidos.

“Porcaria”
O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem (11) o projeto 
de lei que autoriza a comercialização de medicamentos 
derivados da cannabis para fins medicinais. O texto está 
sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Bolsonaro disse 
que irá vetar o projeto caso ele seja aprovado. “Hoje uma 
comissão da Câmara vota a liberação da maconha. Tem o veto 
depois, é difícil…Eles agora podem até aprovar, sem ser o voto 
nominal, mas tem o veto”, afirmou. O presidente firma que 
ainda não é o momento de discutir o texto. “Ridículo até, né? 
Um país com tantos problemas e o cara desperdiçando força 
para votar uma porcaria de um projeto desses”.

Radical de centro
O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse em 
palestra com comerciantes de São Paulo, fechada para o 
público, que o candidato de centro não pode ser “amorfo”. 
“Eu quero ser um radical de centro, um radical de bom senso, 
radical de coisas bem feitas, um radical de Brasilzão”. Se for 
necessário, porém, Mandetta está pronto para retirar seu 
nome da disputa. “Estou aqui para ajudar. A não candidatura 
também é um ato político de união para este país”. Mandetta 
ainda sugeriu o nome da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
para a chapa presidencial. “Uma vice tão boa, embaixadora 
internacional do Brasil”, disse.

Lei do fura fila
O prefeito Celso Pozzobom 
sancionou em 31 de março 
deste ano, uma lei discutira 
e aprovada pelos vereadores 
de Umuarama que pune os 
fura filas da vacinação no 
município. A proposta foi 
elaborada pelo vereador 
Mateus Barreto e prevê 
punição administrativa e 
aplicação de multa, que 
varia de R$ 10 mil a R$ 60 
mil, dependendo de quem 
aplicou, ou foi vacinado. O 
texto dispões sobre sanções 
ao descumprimento da ordem 
cronológica de vacinação 
dos grupos prioritários, 
estabelecida pelo Plano 
Nacional de Vacinação.

DIVULGAÇÃO

 Autor do projeto
A lei estabelece multa de 
R$ 10 mil a R$ 20 mil para o 
agente público que aplicou 
a vacina; multa de R$ 20 
mil a R$ 40 para a pessoa 
imunizada e multa de R$ 
40 mil a R$ 60 mil quando 
o imunizado for agente 
público. “Infelizmente, quase 
diariamente, aparecem 
notícias de cidadãos que 
burlam o cronograma 
estabelecido, muitas vezes 
por terem proximidade com 
algum agente político ou 
servidor público responsável 
pela aplicação das doses da 
vacina. Àqueles que agirem 
dessa maneira, dever-se-á 
aplicar o rigor da Lei”.

Cláudio Smirne Diniz foi o nome escolhido pelo governador 
Ratinho Jr para o cargo de desembargador no Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná (TJPR). A vaga é referente 
à aposentadoria do desembargador Clayton Coutinho de 
Camargo. A nomeação foi assinada pelo governador na tarde 
de ontem (terça-feira, 11). Diniz é promotor do Ministério 
Público do Paraná desde 1997, sendo especialista nas áreas 
de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Atuava na 
Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, em 
Curitiba. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), e possui mestrado e 
doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR).

JONATHAN CAMPOS/AEN
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Alep requer agilidade
nas investigações às
fraudes na vacinação

Comissão em Umuarama
Apesar de ainda não ter uma data estabelecida, a Comissão Espe-
cial da Alep, deverá vir à Umuarama já nos próximos dias. Além de 
ouvir os acusados de ‘furarem’ a fila da vacinação, a CE também vai 
encaminhar requerimentos pedindo informações a diversos órgãos 
de controle. Além do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), tam-

bém serão enviados pedidos ao Tribunal de Contas de União (TCU), 
Controladoria Geral do Estado (CGE), Controladoria Geral da União 
(CGU), Secretaria de Estado da Saúde, Ouvidoria do Ministério da 

Saúde e às promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e Ordem 
Tributária e de Proteção da Saúde do Ministério Público do Paraná. 
A intenção é levantar o maior número de informações para cruzar 

os dados e comprovar ou não a fraude na vacinação.

Iniciada ontem nova etapa
de vacinação contra a gripe

Começou ontem (terça-
-feira, 11) a segunda etapa de 
vacinação contra a gripe para 
as pessoas que estão inseri-
das no grupo prioritário. Agora 
serão imunizados idosos com 
60 anos ou mais e professores 
das escolas públicas e privadas. 
Em Umuarama, as doses estão 
sendo ministradas nas unidades 

de saúde Sonho Meu, Cohapar 
II, Industrial e Lisboa, entre as 
07 e as 11h30 e das 13h30 às 
17h. No Paraná 4,4 milhões 
de pessoas devem ser imu-
nizadas contra a gripe, o que 
representa a meta de imunizar 
pelo menos 90% entre todos 
os públicos preconizados.

Na primeira fase foram 

vacinados crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos (5 anos, 
11 meses e 29 dias), gestantes, 
puérperas, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde.

A campanha de vacinação 
contra a influenza começou no 
dia 12 de abril e segue até 09 
de julho conforme o calendário 
do Ministério da Saúde.

A Comissão Especial (CE) 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), que investiga 
possíveis fraudes na vaci-
nação contra a covid-19, 
no Paraná, aprovou ontem 
(terça-feira, 11),  requeri-
mento do deputado esta-
dual Delegado Fernando 
Martins (PSL), que pede agi-
lidade nas investigações de 
‘fura-fila’ em Umuarama.

Com isso, a Comissão 
deverá vir ao município para 
início das investigações. Além 
de diligências, a CE também 
ouvirá os acusados de terem 
recebido as doses do imu-
nizante sem que estivessem 
em um dos grupos prioritá-
rios estabelecidos pelo Plano 
Nacional de Imunização (PNL).

De acordo com o parla-
mentar, o ofício foi enviado, 
ainda na semana passada. 
“Isso é imperdoável. Solicitei 
que a Comissão venha até 
Umuarama e faça essa inves-
tigação in loco”, afirmou.

INVESTIGAÇÕES
Segundo as denúncias sur-

gidas no decorrer da operação 
Metástase, que acabou com a 
prisão de sete pessoas, entre 
elas, dois funcionários públi-
cos, acusados, entre outras 
coisas, de terem desviado 
dinheiro do Fundo Municipal 
de Saúde, pelo menos dez 
pessoas teriam ‘furado’ a fila 
de vacinação.

DIÁLOGOS
Em diálogos que embasam 

a manutenção da prisão de um 

dos acusados de ser o mentor 
dos desvios e, divulgados 
depois da defesa do preso ter 
feito um pedido de liberdade 
provisória, os promotores do 
Ministério Público do Paraná 
(MPPR), afirmam que uma 
interceptação telefônica no 
mês de janeiro levaria a crer 
que houve fraude no pro-
cesso de vacinação.

Segundo os autos, “em 

20/01/ 2021, por volta das 
16h29min, uma ligação cap-
tada pelos investigadores, uma 
das investigadas pede para que 
seja mandada uma ‘caixa’ e dá 
risada. Depois orienta que a 
caixa seja embrulhada em um 
‘saco preto’, provavelmente para 
que ninguém veja que se trata 
de uma caixa de transporte de 
vacinas”, destaca um dos tre-
chos dos autos, que segue.

REQUERIMENTO do deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL), que pede 
agilidade nas investigações de ‘fura-fila’ em Umuarama, foi aprovado

ASSESSORIA

Nossa Gente II
O Nossa Gente objetiva 
o combate à miséria e à 
fome, com ações integradas 
em áreas de habitação, 
saúde, segurança alimentar 
e nutricional, assistência 
social, segurança pública, 
agricultura e abastecimento, 
trabalho, educação, ciência e 
tecnologia, esporte e lazer, 
cultura e infraestrutura, 
além de garantir preservação 
ambiental e respeito aos 
direitos humanos.

Sinal Vermelho
A proposta que institui 
no Estado o Programa de 
Cooperação e Código Sinal 
Vermelho, como forma de 
pedido de socorro e ajuda 
para mulheres em situação 
de violência doméstica 
ou familiar, avançou na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná. De acordo com o 
projeto, o código constitui na 
forma de pedido de socorro 
e ajuda pelo qual a vítima 
pode dizer “sinal vermelho” 
ou sinalizar expondo a mão 
com uma marca no centro, 
na forma de “X”, se possível 
na cor vermelha, mostrando 
a mão aberta para clara 
comunicação.

Presença obrigatória
O projeto de lei apresentado 
pelo deputado federal Aliel 
Machado (PSB) que garante 
maior participação feminina 
no esporte foi aprovado 
pela Comissão dos Direitos 
da Mulher da Câmara dos 
Deputados. O PL torna 
obrigatória a presença 
mínima de 30% de mulheres 
nos cargos de direção 
nas entidades esportivas 
beneficiadas por incentivos 
do governo. A proposta ainda 
será analisada em caráter 

Nossa Gente
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) ressaltou a 
oficialização do programa Nossa 
Gente Paraná, que substitui o 
Família Paranaense. Segundo 
ele, trata-se de um dos maiores 
programas de assistência 
social do Brasil, destinado ao 
atendimento e promoção de 
famílias e indivíduos por meio 
da oferta de um conjunto 
de ações intersetoriais, que 
encontrou forte apoio na 
Assembleia Legislativa.

conclusivo pelas Comissões 
do Esporte e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 
“É inegável que o universo 
esportivo é historicamente 
dominado pelos homens, 
tendo sido, inclusive, vedada 
a participação de mulheres”, 
disse o parlamentar.

45 anos
A UEM (Universidade Estadual 
de Maringá) completou 
nessa terça-feira 45 anos de 
reconhecimento, concedido 
por meio do Decreto Federal 
de 11 de maio de 1976. A 
partir do reconhecimento, 
a UEM começou a trilhar o 
longo caminho para ser o que 
é hoje: universidade pública, 
gratuita, de qualidade e a 
sexta melhor universidade 
estadual do Brasil.

Mobilidade rural
Tramita na Câmara dos 
Deputados projeto de lei 
que cria uma política para 
assegurar a mobilidade 
no meio rural por meio de 
estradas vicinais, facilitando 
o escoamento da produção 
e o turismo rural. Pela 
proposta, a Política Nacional 
de Mobilidade Rural e Apoio 
à Produção - Estradas da 
Produção Brasileira envolverá 
desde o diagnóstico até a 
construção, restauração e 
conservação de estradas, 
acostamentos e pontes.

Otimismo
Em debate, o ministro do 
Turismo, Gilson Machado 
Neto, e representantes do 
setor hoteleiro demonstraram 
otimismo com a retomada 
turística no pós-pandemia. 
O ministro afirmou que o 
turismo de natureza será 
supervalorizado a partir de 
agora devido à covid-19.
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Câmara dá início 
à tramitação para
instaurar CPI da Saúde

O Parlamento Municipal 
aprovou na sessão ordinária 
na noite da segunda-feira (11), 
o início de trâmite para que 
seja instaurada a Comissão 
Parlamentar de Inquérito des-
tinada a investigar suposto 
esquema de desvio de dinheiro 
do Fundo Municipal de Saúde, 
o qual envolveria agentes 
públicos, empresários e insti-
tuições que prestam serviços 
de saúde local.

Todos os vereadores entra-
ram em acordo para que fosse 
protocolado requerimento 
único destinado à instaura-
ção, o que vem a ser o pri-
meiro passo na consolidação 
da empreita. O documento já 
foi confeccionado e será publi-
cado na pauta da próxima ses-
são legislativa (que acontece 
na segunda-feira, 17), quando 
os vereadores, enfim, votarão 
sobre a efetivação da Comissão.

Na terça-feira (18), os 

Projetos 
Em pauta para deliberação plenária, estavam três projetos para apreciação 
e votação, dois deles em segunda discussão e votação e, outro, em primei-
ro turno. Na ordem da pauta, inicialmente foi discutido o texto de autoria 
do vereador Mateus Barreto, instituindo a Política Municipal de Agricul-
tura Urbana no Município. O Projeto de Lei Ordinária 54/2019 objetiva a 
ampliação da segurança alimentar e nutricional das populações urbanas, 

com prioridade para as pessoas sob vulnerabilidade social. Também prevê 
a ocupação de espaços urbanos ociosos como alternativa de produção 
e de atividade ocupacional à população urbana, além de articular a 

produção de alimentos na cidade com os programas institucionais de 
alimentação em escolas, centros de educação infantil, hospitais, asilos, 
restaurantes populares, estabelecimentos penais e outros. Os outros 

dois projetos são de Decreto Legislativo, os dois de autoria do vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso, um deles em segunda discussão e outro em 

primeira, prevendo a denominação de vias públicas.

Um projeto de lei de autoria do 
deputado federal Boca Aberta 
(Pros-PR) obriga supermercados e 
estabelecimentos similares a dispor 
os produtos perfurocortantes para 
venda, como facas, em gôndolas 
separadas, específicas e 
monitoradas.
A proposta tem o objetivo 
de evitar crimes e acidentes. 
“A disponibilização de 
gôndolas exclusivas garantiria 
a segurança do uso e da 
comercialização do material 
pelo consumidor final”, justifica 
o parlamentar.
Caso seja aprovada e passe a 
valer, a sugestão do deputado 
Boca Aberta é que a lei se 
chame Maria Mercês, em 
homenagem à senhora de 
74 anos esfaqueada em um 
supermercado de Valparaíso 
(GO), em fevereiro deste ano.
“O autor do crime teria, sem 
explicação ou motivo algum, feito 
uso de uma faca que ele pegou 
na gôndola e aleatoriamente 
desferiu o golpe, que veio a ser 
fatal, nas costas da idosa”, relata 
Boca Aberta.

parlamentares devem se reu-
nir novamente, nesta ocasião, 
para a composição de mem-
bros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). Ao todo, 
cinco vereadores deverão 
ocupar os cargos, sendo um 
deles a ser designado como o 
presidente da Comissão, outro 
será o relator e o terceiro ficará 
na condição de membro. Os 
outros dois ficarão na primeira 
e segunda suplência.

Havendo impossibilidade 
de um dos membros continuar 
seguindo com os trabalhos, a 
qualquer momento da trami-
tação da Comissão, mesmo 
já instaurada, primeiro ou 
segundo suplente será desig-
nado para ocupar o lugar vago. 
O prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 90 dias e pode 
ser prorrogado por mais 90 
dias, mas a expectativa é que 
a finalização se dê antes do 
prazo inicial.

PRESIDENTE da Câmara Fernando Galmassi foi à Tribuna Livre e falou sobre a importância da instauração da CPI e do consenso 
entre os parlamentares

ASSESSORIA

Lâminas vigiadas

A sugestão é que a lei se chame Maria 
Mercês, em homenagem à mulher de 74 
anos esfaqueada em um supermercado de 
Valparaíso (GO), em fevereiro deste ano

ALEX MIRANDA

Voltou
A coisa foi longe neste 
Governo Bolsonaro. Renato 
Naegele, ex-marqueteiro 
do Governo de Fernando 
Henrique Cardoso e de 
parte de Lula da Silva na 
primeira gestão, será o vice-
presidente de Agro Negócios 
do Banco do Brasil.

Memória
O publicitário não foi citado 
no escândalo, mas era 
próximo da turma que se 
enrolou no com o mensalão 
do PT e dava as cartas 
dentro do banco como 
diretor de marketing.

O de sempre
Após a crise da saúde no 
Ministério em Brasília - se 
é que terá fim -, a pasta vai 
para a conta do MDB. O 
discurso está pronto: é pela 
governabilidade.

Fuga oficial
Cinco ex-ministros recentes 
da Bolívia pediram refúgio 
político no Brasil. Eles 
são egressos do governo 
opositor de Jeanine Añez 
- que assumiu após a 
renúncia do presidente 
Evo Morales, após as 
denúncias de fraudes nas 
eleições que o reelegeram 
para o terceiro mandato. 
Eles estão hospedados em 
hotéis e casas de amigos 
em Corumbá e Campo 
Grande (MS), em Rio Branco 
(AC) e Porto Velho (RO). A 
situação para eles, que se 
dizem perseguidos com novo 
Governo, é crítica que até o 
ex-ministro da Defesa Luis 
Fernando Lopes Julio, do 
Exército, fugiu para o Brasil.

Logo ali
Segue a novela no novo 
governo da Bolívia, de 
Luiz Arce. Boa parte dos 
políticos da alta cúpula 

Lula e o vice
Lula da Silva está telefonando para empresários amigos do 
eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte para retomar o diálogo 

com o PIB nacional. Tarefa que ele deu para si mesmo. 
Os diálogos visam encontrar um vice para sua chapa 

presidencial. Numa frente, trabalha no instituto que leva 
seu nome em São Paulo. Em outra frente, pessoalmente 

ou através de aliados, articula num QG montado em 
Brasília na residência de um parlamentar.

encolvida na deposição 
de Evo Morales está presa 
em La Paz. Quem não está, 
fugiu para o Brasil e pediu 
refúgio, como revela a 
Coluna.

Perseguição
“Há uma perseguição 
sistemática de opositores 
como resultado do 
endurecimento do atual 
regime na Bolívia, a ponto 
de a Igreja Católica estar 
sendo acusada de tramar 
a queda de Evo Morales”, 
comenta Fernando 
Tibúrcio, advogado 
brasileiro que defende ex-
ministros bolivianos.

Fuga
“Pelo menos quatro ex-
ministros do governo da 
então presidente Jeanine 
Áñez se encontram hoje 
no Brasil, com pedidos de 
refúgio. É fundamental que 
o nosso governo reconheça 
o status de presa política 
da ex-presidente, na 
esteira do que fez o 
Parlamento Europeu”, 
emenda Tibúrcio, que 
em 2017 foi condecorado 
pelo presidente Michel 
Temer com a Ordem do 
Rio Branco, em razão do 
papel que desempenhou 
no episódio da fuga do 
senador boliviano Roger 
Pinto Molina.

Da praça
Segundo o estudo da 
QuiteJá, que ouviu cerca de 
1.030 usuários da plataforma 
com idades entre 18 e 60 
anos, de todos os estados 
brasileiros, as preocupações 
econômicas e sanitárias 
impactam diretamente na 
expectativa de compras 
dos brasileiros: 25,6% dos 
entrevistados disseram que 
não iriam comprar presentes 
para o Dia das Mães. 
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Obras da Estrada boiadeira já 
ultrapassam 30% da execução

As obras de restauração 
da rodovia BR-487, também 
conhecida como Estrada 
Boiadeira, já ultrapassam 
30% da execução física. O 
projeto de recuperação e 
implantação de 46 quilôme-
tros de pavimento da rodo-
via, localizada no noroeste do 
Paraná, segue em paralelo à 
construção de obras de arte 
especiais (viadutos) e ativi-
dades de meio ambiente e 
desapropriações.

Em inspeção recente, a 
equipe de fiscalização de 
Itaipu percorreu o trecho 
recém-pavimentado próximo 
ao município de Icaraíma e 
aprovou os trabalhos.

A obra está gerando 280 
empregos diretos e 40 indire-
tos, com 85% de mão de obra 
local, o que beneficia direta-
mente a população do entorno 
do empreendimento.

Estão previstas melho-
rias entre o distrito de Porto 
Camargo e Icaraíma; a cons-
trução de um contorno em 
Icaraíma;  a  pavimenta -
ção do traçado original da 
Boiadeira, de Icaraíma ao 
distrito Serra dos Dourados, 
em Umuarama; e a constru-
ção de outro contorno, de 4,5 
quilômetros, em Santa Elisa – 
entre outras obras. No total, 

Umuarama suspende vacinação de gestantes com comorbidades
Atendendo determinação 

da 12ª Regional de Saúde, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama suspen-
deu a vacinação de gestan-
tes com comorbidades, que 
estava programada para as 
UBS Cidade Alta e Centro de 
Saúde Escola (CSE), a partir 
das 14h de ontem (terça-feira, 
11). Ainda não há detalhes 
ou nota oficial do Programa 

Nacional de Imunização (PNI), 
porém os municípios foram 
orientados a suspender a 
vacinação com o imunizante 
AstraZeneca em gestantes 
e imediatamente as UBS da 
cidade foram informadas. Os 
municípios aguardam novas 
orientações do PNI.

OUTROS GRUPOS
Ainda ontem, foi iniciada às 

14h, nas UBS Jardim Cruzeiro, 
Ouro Branco, San Remo, Posto 
Central e Primeiro de Maio a 
vacinação contra covid-19 para 
pessoas de 57 a 59 anos com 
comorbidades.

Nas mesmas unidades 
também são vacinadas pes-
soas com Síndrome de Down 
de 18 até 59 anos. No mesmo 
dia foram ainda vacinadas 
puérperas com comorbidade 

comprovada por atestado 
médico nas unidades Cidade 
Alta e Centro de Saúde Escola.

60 ANOS OU MAIS
A Secretaria Municipal de 

Saúde segue com o crono-
grama de vacinação da pri-
meira dose contra o corona-
vírus. Desde ontem (11) estão 
sendo vacinadas pessoas de 60 
anos ou mais.

o investimento contempla 46 
quilômetros de rodovias.

O custo da restauração 
será de aproximadamente 
R$ 260 milhões, sendo R$ 
223,8 milhões financiados 
pela margem brasileira de 
Itaipu. Os recursos são repas-
sados pela binacional para o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado 
(DER-PR), que recebeu a ges-
tão da obra do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

A Estrada Boiadeira com-
preende um segmento do 
projeto conhecido como 
“Rota Bioceânica”, que vai 
conectar por rodovias os por-
tos brasileiros (no Oceano 
Atlântico) à cidade portuá-
ria de Antofagasta, no Chile 
(Oceano Pacífico). A nova 
rota poderá reduzir em até 
duas semanas o tempo de 
viagem das exportações 
brasileiras para os países do 
Oriente, como China, Japão e 
Coreia do Sul.

“É uma obra que trará 
progresso e desenvolvi-
mento não só para a região, 
mas também para o Estado 
do Paraná e o nosso país”, 
disse o diretor-geral brasi-
leiro da Itaipu, general João 
Francisco Ferreira.

A vacina é ministrada 
das 8h às 11h e das 13h30 às 
17h, nas unidades básicas de 
saúde 1º de Maio, San Remo, 
Central, Centro de Saúde 
Escola, Ouro Branco, Cidade 
Alta e Jardim Cruzeiro.

É necessário agenda-
mento para evitar aglome-
ração e levar o Cartão SUS, 
CPF, RG e comprovante de 
endereço.

Obras estruturantes
A revitalização da Estrada Boiadeira faz parte de um conjunto de obras financiadas pela mar-

gem brasileira de Itaipu que, juntas, já somam mais de R$ 2,5 bilhões em investimentos. Entre 
essas obras estão a Ponte da Integração Brasil-Paraguai (entre Foz do Iguaçu e Presidente 

Franco), a ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), a duplicação da BR-469 
(a Rodovia das Cataratas), a ampliação da pista do Aeroporto Internacional do Iguaçu e novos 

contratos para a modernização do setor elétrico brasileiro. 

A Estrada compreende a “Rota Bioceânica”, que vai conectar por rodovias os portos brasileiros (no Oceano Atlântico) à cidade portuária de 
Antofagasta, no Chile (Pacífico)

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO/ITAIPU BINACIONAL
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BPFron apreende maconha e cocaína
que tinham Umuarama como destino

Policiais  Mil itares do 
Batalhão de Fronteira (Bpfron) 
apreenderam um carrega-
mento de maconha e de 
cocaína que estava sendo 
transportado no interior de 
um ônibus de transporte cole-
tivo ontem (segunda-feira, 10), 
no final da manhã. O entorpe-
cente tinha Umuarama como 
destino. O traficante foi preso 
em flagrante.

De acordo com os policiais 
militares, a ação aconteceu 
durante um trabalho de rotina, 
quando eram abordados veí-
culos para averiguação na 
rodovia que liga os municípios 
de Umuarama e Xambrê.

Uma equipe realizava o 
patrulhamento na cidade de 
Xambrê, durante a Operação 

Hórus, desencadeada em 
toda a faixa de fronteira 
entre Brasil e Paraguai e nas 
divisas estaduais.

O ônibus foi abordado e 
averiguado e, no bagageiro, 
foi encontrada uma bolsa 
contendo 5,1 quilos de maco-
nha, além de 400 gramas de 
cocaína. O passageiro, proprie-
tário da droga, que tem 20 anos 
de idade, foi descoberto atra-
vés do ticket de bagagem, foi 
detido e conduzido à Delegacia 
de Polícia de Umuarama, onde 
foi denunciado por tráfico de 
drogas e colocado à disposi-
ção da Justiça.

Foragido da Justiça briga na 
rua é acaba preso em Douradina

Dois homens com ida-
des entre 27 e 32 anos foram 
detidos pela Polícia Militar 
de Douradina (município 
situado a 57 quilômetros de 
Umuarama), na tarde da 
última segunda-feira (10) 
após uma confusão na área 
central. Com eles a polícia 
encontrou e apreendeu uma 
faca, um facão e uma pedra 
grande de concreto. 

De acordo com os policiais 
que atenderam a ocorrên-
cia, os objetos foram usa-
dos durante a briga que 
aconteceu na Avenida Barão 
do Rio Branco.

Durante o desentendimento 

MAIS de 5 quilos de maconha e quase 
meio quilo de cocaína foram apreendi-

dos na ação entre Umuarama e Xambrê

DIVULGAÇÃO

Em chamas no centro
Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros foi acionada por 
volta das 12h30 de ontem 
(terça-feira, 11) para controlar 
um incêndio em veículo. O 
fato aconteceu na Rua Marabá 
cruzamento com Avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca, nas 
proximidades do Hospital Cemil, 
centro de Umuarama.
O carro estava estacionado 
quando as chamas começaram 
na parte dianteira. A princípio 
no motor. Rapidamente os 
bombeiros foram acionados e 
fizeram o combate e controle 
do fogo. Não houve propagação 
de fogo e apenas o motor ficou 
comprometido.

os dois homens envolvidos 
danificaram um veículo que 
estava estacionado. Na abor-
dagem as equipes policiais 
descobriram que um deles 
possuía um mandado de pri-
são expedido pela Vara de 
Execuções de Umuarama pelos 
crimes de roubo, furto, lesão 
corporal e porte de arma.

Ambos foram levados para 
a Sétima Subdivisão Policial 
(SDP) em Umuarama. O 
homem procurado permane-
ceu recolhido.

Garota descobre 
traição e ‘desce’
nove golpes de 

faca no namorado
Um homem de 24 anos 

foi atingido por pelo menos 
9 golpes de faca, no início 
da noite da última segun-
da-feira (10). O caso aconte-
ceu em Tapejara (município 
localizado a 52 quilômetros 
de Umuarama). De acordo 
com os levantamentos feitos 
pela Polícia Militar, o homem 
foi esfaqueado por uma 
adolescente de 17 anos. Os 
dois viviam um relaciona-
mento amoroso e, conforme 
apurado pelos policiais, o 
motivo das agressões foi 
que a moça descobriu uma 
traição. Eles entraram em 
discussão e ela desferiu os 
golpes de faca contra o com-
panheiro. O rapaz foi atin-
gido nos braços e pernas 
e rapidamente foi socor-
rido e encaminhado para 
o Pronto Atendimento 
M u n i c i pa l  e ,  s eg u n d o 
avaliação médica está 
fora de perigo.

A adolescente suspeita 
do crime se apresentou no 
destacamento policial, 
acompanhada de sua mãe. 
Ela confessou o crime e foi 
encaminhada para a dele-
gacia de Polícia Civil em 
Umuarama.

De acordo com a PM, a 
adolescente já havia regis-
trado pelo menos dois bole-
tins de ocorrência contra o 
homem em 2020.

DIVULGAÇÃO

COM os homens envolvidos na briga, 
foi apreendido um facão, uma faca e 

uma pedra grande de concreto

Um acidente sem vítimas foi registrado 
no cruzamento das ruas Cândido 
Portinari e Amaro Tavares no Jardim 
Cruzeiro, em Umuarama. A colisão 
foi entre um veículo GM Cruze e um 
GM Vectra. Testemunhas relataram 
que um dos condutores avançou a 
preferencial e atingido o outro carro. 
Com o impacto, e após o choque, os 
veículos também colidiram contra um 
muro e uma árvore.
A Polícia Militar chegou a ir até o 
local, mas como não houve vítimas, os 
motoristas foram orientados a regis-
trarem o boletim de ocorrência pelo 
sistema BATEU.

OBEMDITO
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Município 
registrou mais 
três mortes em 

decorrência 
da covid

Três mortes registra-
das em Umuarama, entre 
domingo (9) e segunda-
-feira (10),  foram atri-
buídos pela Secretaria 
Municipal  de Saúde a 
complicações da covid-
19. Duas mulheres de 43 
e 89 anos morreram, uma 
no Pronto Atendimento 
24h e outra no Hospital 
U o p e c c a n ,  e n q u a n t o 
um homem de 72 anos 
faleceu no PA. Agora são 
171 as mortes de umua-
ra m e n s e s  p ro v o ca d a s 
pela doença.

Ontem (terça-feira, 
1 1 ) ,  a  S e c r e t a r i a  d e 
Saúde atualizou o sis-
tema de notificações do 
Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-
19 (COE -Municipal) e por 
conta das manutenções 
necessárias não foi possí-
vel inserir todos as notifi-
cações do dia, resultando 
em um baixo número de 
positivos. Foram confir-
mados 29 novos casos (14 
mulheres, 12 homens e 
crianças), elevando para 
10.627 o total de positi-
vados desde o início da 
pandemia – dos quais 738 
estão em isolamento domi-
ciliar, 9.684 recuperados/ 
curados e 624 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo coronavírus seguem 
e m  i n v e s t i g a ç ã o .  H á 
ainda 52 pacientes hos-
pitalizados com covid, 18 
em unidades de terapia 
intensiva e 34 em enfer-
marias.  Nos  hospitais 
locais com alas especiais 
para pacientes infecta-
dos, a ocupação de UTIs 
continua em 100% e nas 
enfermarias estava em 
87,5% nesta terça-feira, 
com 56 pacientes nos 64 
leitos disponíveis.

Diretor de compras da Prefeitura é
nomeado novo secretário de Saúde

Após o afastamento de 
Cecília Cividini do cargo 
de secretária Municipal de 
Saúde, atendendo a um ofí-
cio da Promotoria de Justiça, 
durante a fase de execução da 
‘Operação Metástase’, desen-
cadeada em Umuarama, uma 
semana depois, com a pasta 
sem secretário, foi publicado 
em diário Oficial do Município 
ontem, a nomeação de Vânio 
Pressinate, como o novo gestor 
da Saúde na cidade.

Pressinate foi nomeado 
como diretor do Departamento 
de Compras e Almoxarifado 
do Município em 12 de março 
de 2019 e não deixou o cargo. 

De acordo com a portaria 
643/2021, Vânio acumulará o 
cargo de Secretário de Saúde, 
sem ônus, ou seja, não rece-
berá salário extra por estar 
atuando também na Saúde de 
Umuarama.

O novo secretário já está 
atuando.

A reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News procurou 
ontem à tarde o novo secre-
tário, mas ele não atendeu 
às ligações.

NOVO secretário de Saúde 
assume pasta cumulativamen-

te à Diretoria de Compras e 
Almoxarifado da Prefeitura

DIVULGAÇÃO/REDES SOCIAIS

Paraná contabiliza 88 óbitos e mais de 3.203 novos casos
A Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou ontem (11) mais 
3.203 casos confirmados e 88 
mortes pela covid-19 no Paraná. 
Os números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores e 
não representam a notificação 
das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do 
monitoramento da doença mos-
tram que o Estado soma 986.849 
diagnósticos e 23.848 óbitos.

Os casos confirmados divul-
gados ontem são de janeiro (7), 

fevereiro (6), março (36), abril 
(181) e maio (2.939) de 2021, e 
dos seguintes meses de 2020: 
julho (2), agosto (1), setembro 
(2), outubro (2), novembro (3) 
e dezembro (24). 

INTERNADOS
O informe relata que 2.360 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de covid-19 estão 
internados. São 1.850 pacien-
tes em leitos SUS (934 em UTI 
e 916 em enfermaria) e 510 em 

leitos da rede particular (275 
em UTI e 235 em enfermaria).

Há outros 2.586 internados, 
1.014 em leitos UTI e 1.151 em 
enfermaria, que aguardam 
resultados de exames. Eles 
estão na rede pública e rede 
particular e são considerados 
casos suspeitos de infecção 
pelo Sars-CoV-2.

MORTES
A Secretaria da Saúde 

informa a morte de mais 88 

pacientes. São 43 mulheres e 45 
homens, com idades que variam 
de 3 a 96 anos. Os óbitos ocorre-
ram de 27 de novembro de 2020 
a 11 de maio de 2021.

Os pacientes que foram 
a óbito residiam em Irati 
(7), Paranavaí (7), Palmas (6), 
Campina da Lagoa (5), Campo 
Largo (5), Cascavel (5), Campo 
Mourão (4), Castro (4), Pinhais 
(3), Ponta Grossa (3), Curitiba 
(2), Goioerê (2), Guarapuava (2), 
Guaratuba (2) e Medianeira (2).

Tecpar vai oferecer apoio  técnico-científico ao MP-PR
O Governo do Estado será 

parceiro do Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) na realização de 
perícias para instrução de pro-
cessos judiciais e procedimentos 
extrajudiciais. O termo de coope-
ração técnica entre o Instituto de 
Tecnologia do Paraná (Tecpar) e 
o MP-PR foi assinado nesta ter-
ça-feira (11), em ato no Palácio 
Iguaçu, pelo governador Ratinho 
Jr e pelo procurador-geral de 
Justiça, Gilberto Giacoia.

O objetivo é dar mais efetivi-
dade às ações promovidas pelo 
MP-PR em atividades que necessi-
tem de responsabilidade técnica. 
“A união dos Poderes nunca foi 
tão decisiva para as pessoas. Aqui 
no Paraná é mais um indicativo da 
maturidade dos líderes públicos, 
que buscam em comum melho-
rar a vida dos paranaenses por 
meio de parcerias e da desburo-
cratização da máquina”, afirmou 
Ratinho Junior.

A partir do acordo, explicou 
o diretor-presidente do Tecpar, 
Jorge Callado, o instituto 

passa a cooperar com o MP-PR 
prestando assessoria técnico-
-científica em suas áreas de 
atuação. O termo prevê inspe-
ções, vistorias e perícias, além 
da emissão de laudos, certifi-
cações e documentos técnicos.

“O Tecpar vai fazer um asses-
soramento nas áreas tecnológica 
e científica. Todo nosso complexo 
laboratorial fica à disposição do 
Ministério Público para o que 
eles possam necessitar”, afirmou 
Callado. “Por exemplo, se há uma 
denúncia de que o álcool está 
sendo produzido fora das especi-
ficações em determinado lugar, 
o Tecpar fará a análise e enca-
minhará o resultado ao MP para 
embasar a denúncia”. 

EXPERTISE
O Tecpar tem em seu qua-

dro profissionais com ampla 
experiência em inspeções, 
perícias e análises técnicas. 
A estrutura do instituto conta 
com três grandes Centros de 
Tecnologia – em Saúde e Meio 

Ambiente, Materiais e Medições 
e Validação, esse especializado 
na área de metrologia. Além 
disso, dispõe de modernos 
laboratórios onde são realizadas 
análises microbiológicas e físico-
-químicas, além de uma ampla 
gama de ensaios tecnológicos.

Os laboratórios têm compe-
tências reconhecidas e ensaios 
acreditados pela Coordenação 
Geral de Acreditação do 
Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro). São também cre-
denciados no Ministério da 
Agricultura, Abastecimento 
e Pecuária e habilitados na 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

“Esse acordo técnico reforça 
o trabalho em conjunto dos 
Poderes, propiciando uma res-
posta mais eficaz para a socie-
dade”, ressaltou o diretor-presi-
dente do Tecpar.

O Governo do Estado será parceiro do Ministério Público nas perícias para instrução de 
processos judiciais e procedimentos extrajudiciais
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NOTÍCIAS DA

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

A Coordenadoria de Pesquisa 
e Extensão (Copex) e a Diretoria 
Executiva de Gestão do Ensino 
Superior (DEGES) da Universidade 
Paranaense - Unipar, com base 
no Regulamento do Programa 
Institucional de Mobilidade 
Internacional Acadêmica 
(PRIMIA), abriu inscrições 
para o Processo Seletivo para 
participação no Primia, no 
Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave (IPCA), em Portugal. 

Podem se inscrever acadêmicos 
dos cursos de graduação em 
Direito, Engenharia e Arquitetura. 
O convênio de cooperação 
acadêmica e científica, firmado 
pela Unipar em 2017, é uma 
excelente oportunidade para 
enriquecer o currículo dos alunos 
no desenvolvimento de projetos 
científicos.

As inscrições podem ser feitas 
até o dia 14 de maio de 2021 e os 
alunos precisam estar aptos aos 
requisitos específicos do edital, 
bem como enviar uma lista de 
documentos à Copex.

São três vagas disponíveis 
mediante seleção dos 

interessados e condicionadas 
ao exame de admissão pela 
Instituição anfitriã.

Os documentos estão 
disponíveis no site da Unipar, nos 
links:  

Regulamento: http://presencial.
unipar.br/files/arquivos/edital/

Edital de Abertura: https://drive.
google.com/file/d/1Jz_

Dúvidas, informações e outros 
detalhes a respeito do processo 
seletivo, entrar em contato com 
a Copex, no email copex-ic@
unipar.br

Devido ao momento de 
pandemia, a Copex informa 
ainda, que o projeto depende das 
autoridades sanitárias permitirem 
o intercâmbio na época prevista. 

O intercâmbio é para o Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, em Portugal

Copex abre as inscrições para o Programa 
de Mobilidade Acadêmica Internacional 
(PRIMIA)

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, em Portugal

Usina de britagem processa fresado de 
asfalto para aproveitamento em ciclovia

A usina de britagem da 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente está proces-
sando rejeitos de asfalto para 
o cascalhamento da ciclovia 
que a Prefeitura está implan-
tando entre o trevo para Maria 
Helena e o entroncamento 
da Estrada Pioneiro, que liga 
a rodovia PR-482 à Estrada 
Juvenal e também ao distrito 
de Lovat. Pavimentada em 
parte de sua extensão – outra 
obra do governo municipal –, 
a estrada passou a ser rotinei-
ramente utilizada por ciclistas 
para pedaladas diárias.

O diretor de Meio Ambiente, 
Matheus Michelan Batista, 
lembra que a usina produz 
três espessuras diferentes de 
cascalho com amplas possibi-
lidades de utilização na con-
servação de estradas rurais 
e ruas sem asfalto. A capaci-
dade de produção é de até 
20 m³ por hora, com separa-
ção das ferragens contidas no 
entulho recebido das estações 
da triagem das empresas que 
trabalham com caçambas, das 
obras municipais e do serviço 
público de limpeza.

“Esse material já foi dis-
pensado em aterros e espa-
ços particulares, às vezes de 
forma irregular em fundos de 
vale. Com a usina, o município 
passou a oferecer às empre-
sas do setor a opção de dar a 
destinação correta aos restos 
de obras”, lembra o diretor 

Alerta Geada entra em ação
para proteger café no Paraná

Matheus Batista.
O processamento inclui 

triagem nas esteiras para sepa-
rar madeira, plástico, vidro, 
papel e metal. Em seguida o 
material é triturado e a brita 
resultante é separada auto-
maticamente por tamanho. “O 
produto nos auxilia na recupe-
ração e conservação das estra-
das, reduzindo despesas com 
a aquisição de cascalho”, lem-
brou o secretário de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liutti.

O secretário informou que o 
material permitiu o cascalha-
mento completo da Estrada 
Passa Quatro, próximo ao 
distrito de Lovat, de parte da 
Estrada Amarela e de vários 
trechos em outras vias de leito 
natural do município. O pre-
feito Celso Pozzobom lembra 
que Umuarama tem mais de 
600 km de estradas não pavi-
mentadas que exigem cuida-
dos constantes e o cascalha-
mento reduz a necessidade 
de manutenção.

Investimento
Com o fresado de asfalto o processo é o mesmo. A usina, 
que teve o investimento de R$ 479 mil na aquisição e R$ 
30 mil em obras estruturais para a instalação no Aterro 

Sanitário Municipal, em recursos da Prefeitura, fraciona o 
material e possibilita um serviço de qualidade, permitindo 
a aplicação em camadas e uma compactação mais unifor-
me. “Estamos realizando um procedimento experimental. 

O trabalho está sendo muito bem-feito nesta ciclovia e 
tudo indica que o sistema poderá ser utilizado em outros 

espaços, assegurando mais locais para a prática do ciclismo 
com conforto e segurança aos umuaramenses”, completou 
o secretário de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Téc-

nicos e Habitação, Isamu Oshima.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

O processamento inclui triagem nas 
esteiras para separar madeira, plás-
tico, vidro, papel e metal e depois 
é triturado e separado automatica-
mente por tamanho

Entrou em operação ontem 
(11) o alerta Geada, serviço que 
o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná-Iapar-Emater 
(IDR-Paraná) e o Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná (Simepar) 
oferecem de maio a setembro 
com o objetivo de auxiliar os 
produtores a adotarem técni-
cas para proteção de cafezais. 

O serviço é destinado prio-
ritariamente à proteção de 
lavouras com até dois anos 
de implantação. Durante o 
período de operação do sis-
tema, os pesquisadores acom-
panham as condições meteo-
rológicas na região cafeeira do 

Inverno
Este é um ano em que o fenômeno La Niña está ativo. Essa situação, 

de acordo com a meteorologista Ângela Costa, do IDR-Paraná, costuma 
provocar diminuição no volume de chuvas, o que facilita o ingresso de 
massas de ar polar na região cafeeira do Estado. O fenômeno climático 
se caracteriza pela diminuição da temperatura da superfície das águas 
do Oceano Pacífico tropical central e oriental, o que gera reflexos nos 

padrões de chuva e temperatura em todo o planeta.

Estado e publicam diariamente 
um boletim informativo.

Além do boletim diário, se 
houver aproximação de mas-
sas de ar frio com potencial 
de causar danos às lavouras 
de café, é emitido, e ampla-
mente divulgado, um pré-
-alerta com 48 horas de ante-
cedência. Caso as condições 
para formação de geadas 

persistam, um novo aviso, 
de ratificação, é expedido em 
até 24 horas antes da previ-
são de ocorrência do evento.

O boletim diário e os aler-
tas de geada podem acompa-
nhados no aplicativo IAPAR 
Clima, disponível gratuita-
mente na APP Store e no 
Google Play e nas páginas idr.
pr.gov.br e simepar.br.
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COBALT 1.8 LTZ 16/17 PRETO COMPLETO R$ 54.900,00

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

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

PUNTO 1.4 ATTRACTIVE ITALIA 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 34.900,00

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

RENEGATE LONGITUD DIESEL 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

   EXTRAVIO DE ALVARÁ
J. S. SILVA ESTOFADOS - 
ME, com sede e domicílio na 
Localizada na Avenida Paraná, 
5885, Sala 2-B, Lote 19-A, Quadra 
7, Zona III, Umuarama – PR, CEP 
87502-000, inscrita no CNPJ nº 
11.540.968/0002-08, comunica 
para os devidos fins o extravio 
do seu ALVARÁ DE LICENÇA 
com cadastro nº 37589, com 
esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

Mbappé e Haaland considerados os
jogadores mais valiosos do mundo

O s  a ta c a n t e s  Ky l i a n 
Mbappé, do PSG, e Erling 
H a a l a n d ,  d o  B o r u s s i a 
Dortmund, são os jogadores 
mais valiosos do futebol mun-
dial na atualidade, segundo 
estudo divulgado ontem (ter-
ça-feira, 11) pela plataforma 
KPMG Football Benchmark. 
Neymar, por sua vez, até se 
valorizou, mas acabou per-
dendo uma posição. O topo do 
ranking é ocupado pelo francês 
Mbappé, de 22 anos.

De acordo com a estudo da 
KPMG, o jovem atacante vale 
189 milhões de euros, cerca 
de R$ 1,2 bilhões – o atacante 
ganhou 4 milhões de euros de 
valor de mercado, cerca de R$ 
25,4 milhões. Haaland cres-
ceu 21 milhões de euros, cerca 
de R$ 133,3 milhões, desde o 
último estudo e assumiu o 
segundo lugar com o valor 
total de 131 milhões de euros, 
cerca de R$ 831,5 milhões. 
Neymar valorizou 1 milhão 
de euros (R$ 6,4 milhões) no 
período, e agora aparece na 
6ª posição com o valor total de 
116 milhões de euros, cerca de 
R$ 736,3 milhões.

O terceiro lugar é de Harry 

Confira o top-10
1 - Mbappé - 189 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões)
2 - Haaland - 131 milhões de euros (R$ 831,5 milhões)
3 - Kane - 127 milhões de euros (R$ 806,1 milhões)
4 - Rashford - 121 milhões de euros (R$ 768 milhões)
5 - Sterling - 119 milhões de euros (R$ 755,4 milhões)
6 - Neymar - 116 milhões de euros (R$ 736,3 milhões)
7 - De Bruyne - 113 milhões de euros (R$ 717,3 milhões)
8 - Sancho - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)
9 - Salah - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)
10 - Alexander Arnold - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)

Kane, centroavante de 27 anos 
do Tottenham, que caiu para 
a terceira colocação e está 
avaliado em 127 milhões de 
euros (R$ 806, 1 milhões). Na 
sequência, aparecem Marcus 
Rashford, atacante de 23 anos 
do Manchester United, com 
o total de R$ 768 milhões, e 
Raheem Sterling, atacante de 
26 anos do Manchester City 
(R$ 755,4 milhões). O cálculo 
do valor de mercado dos atletas 
é feito a partir do desempenho 
em campo, da idade e do tempo 
de contrato dos atletas - e leva 
em conta apenas os valores fixos 
de transferência, sem bônus 
por por desempenho. O levan-
tamento usou dados de mais 
de 5.600 jogadores espalhados 
por 12 campeonatos nacionais, 
incluindo Brasil, Argentina, 

Bélgica, Inglaterra (1ª e 2ª 
divisão), França, Alemanha, 
Itália, Holanda, Portugal, 
Espanha e Turquia.

ATACANTE brasileiro do PSG está na sex-
ta colocação, avaliado em R$ 736 milhões

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Você pode ter alguma preocupação com alguém que 
está longe no início do dia, mas tudo indica que vai 
passar logo. À tarde, pode pintar uma oportunidade de 
estudar: agarre-a e invista no seu progresso. O diálogo 
também será um bom aliado do romance: converse 
mais com seu bem.

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades 
nesta manhã e sua dedicação intensa pode garantir 
ótimos resultados para você. Só precisa ter cuidado 
para não se desentender ou entrar num clima de dis-
putas com colegas. Na vida a dois, fase de muito 
companheirismo e estabilidade. Bom dia para falar 
do futuro e fazer planos a dois.

Você vai precisar de um pouco mais de concen-
tração no emprego hoje, principalmente se tiver 
que aprender uma nova função ou trabalhar junto 
de colegas mais experientes. Procure relaxar um 
pouco mais. Mostre que é ambiciosa, que quer se 
dar bem. Pode ter certeza que os chefes estarão de 
olho e vão gostar da sua postura.

A grana virá como recompensa de um serviço 
realizado: mãos à obra. O céu também favorece 
os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive o 
início de uma dieta ou de um tratamento. Quem 
está livre pode sentir um interesse maior por 
uma pessoa conhecida.

A Lua chega ao seu paraíso astral,  onde 
Vênus e Mercúrio já enviam ótimas vibra-
ções. Aposte na simpatia para agradar a 
clientela e deixar o serviço mais leve e pra-
zeroso. É uma fase de muita sorte, não deixe 
de fazer uma fezinha. 

O céu avisa que você poderá fazer contatos impor-
tantes no início do dia. Isso deve render acordos ou 
negócios vantajosos para você no trabalho. Saiba 
explorar essa energia, sobretudo se você atua no 
comércio ou em áreas que dependem de uma boa 
comunicação. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 12 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. Muito 
embora ligados à sua família e às suas raízes, podem ser criticados ou exigidos por elas. 
Vivem de recordações e têm lembranças marcantes de sua infância ou adolescência. Seu 
número principal é o 14, formado de 1, símbolo do Sol, e de 4, símbolo de Urano. A soma 
dá o 5, de Mercúrio, benéfico.

Horóscopo nascido em 12 de maio 

Você pode aprender muito ao se associar a pes-
soas experientes e inteligentes. Ainda mais se for 
alguém do trabalho que já chegou no cargo em que 
você também quer chegar.Vários astros vão acen-
tuar a sua sensualidade, o que promete esquentar 
o clima na paixão.

Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de tra-
balho no início do dia e Júpiter alerta que você deve 
ter cuidado para não exagerar o tamanho dos proble-
mas. Cuidado para não fazer drama nem se magoar 
por pouca coisa. Uma atração proibida pode surgir e 
abalar suas estruturas. 

É um bom momento para participar de entrevistas 
de emprego, atuar em vendas e negociar melhorias 
com no emprego. Você pode ter ideias supercriativas 
para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, você vai 
querer segurança e lealdade, mas não pensará duas 
vezes para se declarar e pedir alguém em namoro.

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa 
ou talvez queira investir uma graninha para reformar 
algo em casa. Se for para realizar um antigo sonho de 
consumo, vai valer a pena mexer nas suas reservas. 
Se decidir fechar algum negócio com conhecidos, 
combine tudo bem direitinho e, de preferência, faça 
um contrato.

das Lua e Urano continuam na Casa das Trans-
formações e dão sinal verde para você fazer as 
mudanças que deseja. Também é um bom dia para 
quem pensa em mudar de casa, iniciar uma reforma 
e aprofundar os laços com a família. Só precisa 
ter cuidado para não perder o controle dos gastos: 
seja prudente.

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão 
pode garantir uma grana extra para o seu bolso. 
Mas é bom ter cuidado para não se envolver em 
fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo 
apoio para você se unir aos colegas e trabalhar em 
equipe para cumprir as metas do dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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atriz

Suporte
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roupas
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Louco;
maluco

Forma do
decote 
pronun-
ciado

O de
janeiro
inicia o

ano

Prova
automo-
bilística

Do-(?),
terapia
oriental

Antônio 
Dias, 
pintor

Vitória em 
muitos gols

Cruéis;
perversos

Agra-
decida

Lasti-
mado

Extensão de arquivos 
compactados (Inform.)

Ato
cometido
pelo fora

da lei

A força que produz
movimento (pl.)

Nível escolar substi-
tuído pelo Ensino Médio

Já
Salgado 

assado em
forminhas

Enfado; 
mau humor

Material
de cestas
O tempo
presente

Firmados
em docu-

mento

Animal
como o
Bambi

Distante

Segundo
planeta do
Sistema

Solar

Repu-
tação

A de oito
é quatro

Moda-
lidade de
compra
Símbolo
numérico
Carícia de 
namorados 

(gíria)

Aplanar
(terreno) 
Aquela
mulher

Perna, 
em inglês
Cede de
graça

Marca de
sujeira
A que
lugar?

A pessoa
habilidosa
(p. ext.)

2/in. 3/leg — rar. 4/amuo — rali. 5/crime.
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L C M
F I S I O N O M I A

V I D E O G A M E
R O I T R O D

V O O S A V C E
S U A DA S A S S
D O T N I T A

P I N A C O T E C A
D O T E S X I S
A O S E T N
T C G O S T O S O

D I E T A E CO S
C L E R O A L I

B O A S F E S T A S
S O O D A L I

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Cédulas
de

dinheiro

Oscar Go-
doy, comen-
tarista de

futebol

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Deslo-
camentos

aéreos

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Ente de
uma só
perna
(Folc.)

Assi-
natura

(abrev.)

Divisão de
uma peça

teatral

O popular
"jegue"

(pl.)

Antigo
conjunto 

de bens da
noiva (pl.)
Teclar, na 
lingua-
gem da
internet

Unidade
de pre-
sídios

Significado
do "S", 
da sigla
BNDES

Trata-
mento

para per-
der peso

Vogais 
de "mole"

A classe
dos

padres

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Fora de
(?):

descon-
trolado

Desejos
de fim
de ano

Hiato
de "voo"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Derrame
(pop.)

Movimen-
te o corpo

Cintura
de calças
Recipiente

de tinta

Passei
por filtro

Órgão da 
ONU (sigla)
Antecede
o inverno

Estúdio de
filmagem
Talher que

espeta

Pedra, 
em tupi

O maior é
o fêmur

Nome da
letra "X"
Ponto

cardeal

Cara;
semblante

Jogo
eletrônico

Litro
(símbolo)

A mulher da 
terceira idade

Carinho;
meiguice

Caneta fluo-
rescente

Saboroso

Muito
esticado

Custosas
(fig.)

Ponto, em
inglês

Coletivo
de "qua-

dros"

3/avc — dot — itá — rod — set. 4/dalí. 5/aedes.

Sal simboliza fartura. Aproveite e faça rituais com esse elemento para atrair dinheiro 
Não deixe faltar sal na sua casa, já 

dizia a vovó! Que tal recorrer a rituais 
com esse elemento para não correr o 
risco de ter problemas com dinheiro e 
prosperidade? Aliás “salário” vem do 
latim “salarium”, que significa “paga-
mento com sal”.

Faça sempre que considerar neces-
sário e procure realizá-los em ambien-
tes sem muitos ruídos e com bastante fé.

SIMPATIA COM SALEIRO
Use um saleiro; uma colher de arroz 

e uma moeda de 1 real.
Em um saleiro vazio, deposite a 

moeda no fundo, acrescente uma 
colher de arroz e complete o vasilhame 
com o sal de cozinha que você usa para 
temperar os alimentos. Esta simpatia 
é muito poderosa e ajudará para que 
nunca falte dinheiro na sua vida. Assim, 
continue a temperar as comidas nor-
malmente com esse saleiro, mas aten-
ção: nunca deixe faltar sal nesse reci-
piente e nunca deixe a moeda à mostra.

PRATO DA PROSPERIDADE
 Sal grosso; um ímã; um pires; 

um papel em branco, caneta e sete 
folhas de louro.

Coloque o ímã no centro do pires. 
No papel, escreva o que você deseja 
ter (dinheiro, fartura, sucesso). Dobre 
o papel e coloque-o em baixo do ímã. 
Coloque o sal grosso em cima do pires, 
cobrindo todo o prato. Posicione as 
folhas de louro nas laterais do prato, 
formando um círculo.

Deixe o pires na sala ou perto 
de alguma porta de entrada da sua 
casa. Esta simpatia não pode ficar 
no chão. Deverá ficar montada por 
nove dias e, neste período, você 
deverá orar todos os dias o salmo 
23, depois pode descartar a simpatia 

normalmente, no lixo. 

SUCESSO NO TRABALHO
Coloque um punhado de sal grosso, 

cinco pétalas de rosas vermelhas e duas 
gotas de seu perfume preferido em dois 
litros de água quente. Espere amornar, 
coe e, depois do seu banho, jogue a 
mistura em seu corpo, do pescoço para 
baixo. Deixe secar naturalmente. Use 
uma roupa de cor clara após o ritual. 
Jogue os restos do preparado em uma 
lixeira. Faça no período da noite.

Fonte : Meu Anjo
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Toda ação humana, quer se torne 

positiva ou negativa, precisa 
depender de motivação.

(Dalai Lama)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Alcides Sitta, Aguinaldo Ribeiro, An-
derson Megda João Job, Elizabete Bergamo de Godoy, Jairo Varella Bianeck, Luiz Gustavo do Amaral, Paulo Henrique 
Santini. Thais Regina Conchon e Valdivia Marques da Silva. Da coluna: felicidades.

PARABÉNS 
Entre os diversos profissionais de grande 

importância durante a pandemia en-
tre eles estão os assistentes sociais, 

essenciais para garantir os direitos da 
população. No dia 15 de maio (sábado) , 
é comemorado o Dia da/o Assistente So-
cial, profissão regulamentada pela Lei nº 
8.662/1993 e que possui um Código de 
Ética Profissional. Ao todo, existem hoje 
8.588 assistentes sociais ativos no esta-
do do Paraná, profissionais que, durante 
a pandemia, se tornaram ainda mais es-
senciais na luta pelos direitos humanos e 
para a garantia de políticas públicas para 

toda a população. As (os) assistentes 
sociais atuam em diversas áreas como a 
saúde, a política de Assistência Social, a 
Previdência Social, o segmento Socio-
jurídico, direitos humanos, educação e 

direito à cidade, entre outras.

TREM BÃO SÔ!
A pandemia da Covid-19 
chegou a interromper to-
talmente o transporte fer-
roviário de passageiros de 

longa distância ou em rotas 
turísticas, mas não impediu 

o surgimento de dois no-
vos roteiros, em São Paulo 
e no Paraná. Nos últimos 

seis meses, surgiram o Trem 
Caiçara, que opera o trecho 
entre Morretes e Antonina, 
no Paraná, e o Trem Repu-
blicano, entre Salto e Itu, 
no interior de São Paulo.O 
primeiro é operado pela re-
gional sul da ABPF (Associa-
ção Brasileira de Preserva-
ção Ferroviária), enquanto 
o segundo foi concedido à 

iniciativa privada e é manti-
do pela Serra Verde Express.
No Paraná, a rota ferroviária 
entre as duas cidades, ba-
tizada de Trem Caiçara, foi 
inaugurada em novembro, 

tracionada por uma locomo-
tiva fabricada em 1884, uma 
das mais antigas em opera-
ção no país. Bons roteiros 

te esperam!

ZOOM
Na lente exclusiva de Luci Lemes -, o clique MÃES & FILHAS dá o foco em Celene 
Mara Senger e as filhas Leticia Senger e Maria Gabriela Urbanski. Fica o registro 

neste maio 2021, o Mães das Mães.

LUCI LEMES

BOLO DE BANANA DA NUTRI! 
INGREDIENTES
4 ovos
6 bananas
1 xícara de aveia em flocos

½ xícara de farelo de aveia ou fari-
nha de amêndoas
½ xícara de farinha de coco branca
½ xícara de óleo de coco

½ xícara de uvas passas
1 colher (sopa) psyllium /  
*fibra que ajuda no contro-
le do apetite,
1 colher (sopa) fermento
Canela em pó opcional
½ xícara de gotas de cho-
colate 70% cacau
¼ xícara de nozes picadas 
opcional
¼ xícara de semente de gi-
rassol
¼ xícara de semente de 
abóbora

co de xilitol opcional e distribuir 
as bananas sem casca e fatiadas ao 
comprimento.  - Transfira a mas-
sa do bolo por cima das bananas e 
asse em forno médio (200°C) em 
média 25 minutos ou até que enfie 
um palito e ele saia limpo.

MODO DE PREPARO
- Reserve duas ba-
nanas para forrar o 
fundo da forma e fa-
zer esse detalhe lindo 
igual o da foto.  Li-
quidifique os ovos 
o óleo de coco, as 4 
bananas, a aveia, a 
farinha de coco e as 
uvas passas até ficar 
homogêneo. Com 
uma colher, misture o chocolate, 
as sementes e as nozes. Por último 
acrescente o fermento e misture de-
licadamente.  Para a montagem você 
precisa untar uma forma redonda 
com óleo de coco, polvilhar um pou-
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