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Decreto passa toque de recolher para 
as 20h e muda horário do comércio

HAVERÁ REFORÇO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO

Em razão do aumento do contágio da covid-19 no Paraná e da maior taxa de transmissão do País, o governo do Estado 
publicou ontem novo decreto que amplia as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, com novas regras 
que começam a vigorar às 5h da próxima sexta-feira e seguem até o dia 11 de junho, podendo ser prorrogadas. l 9

Polícia Penal

Deputado 
Fernando 

integra CE que 
analisará PEC 

l 2

CPI da Saúde
A vereadora Ana Novaes foi eleita ontem presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar, 

paralelamente ao Ministério Público, desvios de 
recursos do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama. 
O vice-presidente é o vereador Edinei do Esporte e o 
relator será Mateus Barreto. Após eleita, Ana já deu 

início à condução dos trabalhos.    l 3

Mais uma morte 
e novos 111 

casos de covid 
são registrados

l 5

PR aplicou a 1ª 
dose da vacina 

em quase 50% do 
grupo prioritário

l 6

Decreto 
esperado pela 
Amerios não 
foi publicado

l 7
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Umuarama
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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

25/4 a 25/5 0,5000 0,1590 0,0000
26/4 a 26/5 0,5000 0,1590 0,0000
27/4 a 27/5 0,5000 0,1590 0,0000
28/4 a 28/5 0,5000 0,1590 0,0000
1/5 a 1/6 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,08% 25,84 
Vale ON -2,49% 107,05 
ItauUnibanco PN -1,05% 29,00 
Cielo ON +7,63% 4,09 
Cogna ON +6,65% 4,17 
Pão de Açúcar ON +5,47% 37,98 

IBOVESPA: -0,84% 122.987 pontos

Iene 108,98
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 94,22

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,3360 5,3370 -1,7%

PTAX  (BC) -0,1% 5,3137 5,3143 -1,7%

PARALELO +0,2% 5,1300 5,6100 -1,9%

TURISMO +0,2% 5,1300 5,5900 -1,9%

EURO +0,1% 6,4992 6,5020 0,0%

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 25/05

Iene R$ 0,0488
Libra est. R$ 7,51
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.258,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/05 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 jul/21 1.511,75 -11,00 -0,3%
FARELO jul/21 386,30 -13,90 -9,3%
MILHO jul/21 620,25 -37,00 -1,9%
TRIGO jul/21 656,50 -5,75 -7,8%

SOJA 159,08 0,5% -2,2% 158,00
MILHO 83,55 -1,9% -11,7% 84,00
TRIGO 82,38 0,0% -8,1% 82,00
BOI GORDO 293,29 0,1% -1,8% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/05 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 25/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 175,00 -1,1% -1,7%
MILHO Cascavel 93,00 -7,0% -7,9%

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

Delegado Fernando integra Comissão 
que vai analisar PEC da Polícia Penal

CRIAÇÃO do Departamento de Polícia Penal do Paraná também foi tratado pelo deputado 
com o líder do governo na Alep, deputado Hussein Bakri

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL), que preside a Comissão 
de Segurança Pública (CSP) 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), fará parte da 
Comissão Especial (CE) criada 
pela Casa para analisar a pro-
posta do governo do Paraná 
(PEC 1/2021) que propõe a 
criação do Departamento de 
Polícia Penal do Paraná.

A instalação da Comissão, 
que conta com a participa-
ção de mais nove deputados, 
sendo cinco titulares e quatro 
suplentes, aconteceu na ses-
são plenária desta segunda-
-feira (24). Segundo Martins, 
com a instalação da CE foi 
aberto também o prazo para 
que os deputados apresentem 
emendas ao texto proposto 
pelo Executivo.

O deputado foi um dos 
autores do pedido para que 
o governo do Estado cons-
truísse uma legislação neste 
sentido. Recentemente o par-
lamentar também havia tra-
tado o assunto com o líder do 
governo na Alep, deputado 
Hussein Bakri (PSD).

PEC
A Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC), enca-
minhada ao Legislativo pelo 
governador Carlos Massa 

Ratinho Junior, propõe alte-
rações legais para oficializar 
o Depen como Instituição 
Policial voltada à atividade de 
execução penal.

A Propostas está em con-
sonância com a Emenda 
Constitucional número 104 
de dezembro de 2019, que 

estabelece a criação da Polícia 
Penal nas esferas federal, esta-
dual e distrital.

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

Segurança
O deputado também esteve na acompanhou, na segunda-feira 
(24) com o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento e o vice, Gileade 

Osti em uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná (SESP). Segundo o parlamentar, que tem intermediado 

a viabilização de recursos para o município, durante o encontro 
com secretário da pasta, Coronel Marinho, que também contou 
com a participação do procurador da prefeitura, foi discutido a 

destinação de recursos para diversas obras na cidade.
“Estes recursos devem auxiliar na construção de uma Delegacia 

Cidadã, penitenciária e de barracões para indústrias que poderão 
absorver mão de obra dos presos”, afirmou Martins que preside 
a Comissão de Segurança Pública (CSP) da Assembleia Legislativa 

do Paraná (Alep). Segundo o secretário de Segurança, Coronel 
Marinho, o orçamento também prevê a pavimentação e galerias 

no entorno dos barracões da penitenciária.
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Vereadores definem
os cargos da CPI da
Saúde em Umuarama

REUNIÕES da Comissão Parlamentar de Inquérito acontecerão todas às terças-feiras na 
Câmara Municipal

Foi realizada na manhã 
de ontem (terça-feira, 25), 
reunião de instauração da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito 01/2021 – CPI da 
Covid. Os trabalhos começa-
ram com a condução do pre-
sidente Fernando Galmassi e 
trâmites instruídos pelo pro-
curador Jurídico Parlamentar, 
Diemerson Castilho.

De imediato o presidente 
solicitou quais vereadores 
tinham o interesse em ocu-
par cargo de presidente da 
CPI, tendo como candidatos 
os vereadores Ana Novais e 
Mateus Barreto.

Após a manifestação da pre-
tensão ao cargo de presidente, 
houve breve suspensão dos 
trabalhos para que fosse deba-
tida a composição. Em con-
senso, ficou definida como pre-
sidente da Comissão Especial 
de Inquérito, a vereadora Ana 
Novais, Ednei do Esporte ficou 
como vice-presidente.

A relatoria ficou a cargo 
do vereador Mateus Barreto, 
sendo membros suplentes Cris 
das Frutas e Sorrisal. Além da 

definição prévia, a constituição 
foi colocada em votação em 
plenário, tendo sido aprovada 
por unanimidade. Além dos 
membros, também acompa-
nharam a reunião os vereado-
res Clegão, Pé Duro e Ronaldo 
Cardoso.

Ao ser empossada pre-
sidente, Ana Novais pas-
sou a conduzir os trabalhos 
e, por sua vez, pediu nova 
suspensão da reunião por 
alguns instantes para que os 
vereadores pudessem deli-
berar quando a condução 

das reuniões. Os encontros 
ocorrerão toda terça-feira, 
às 9h.

Na próxima semana os 
vereadores iniciam os tra-
balhos com apreciação e 
votação da ata da reunião de 
hoje, e, em sequência, dão 
continuidade às ações com 
a elaboração do regimento 
da CPI e demais tratativas 
relativas á solicitação de 
documento e a convocação 
de agentes políticos e priva-
dos, assim como cidadãos 
civis, caso haja necessidade.

Diretrizes da Lei Orçamentária segue 
aberta para o recebimento de emendas

Além de dois projetos para 
deliberação em plenário na ses-
são ordinária da última segunda-
-feira (24), na Câmara Municipal 
de Umuarama, foi publicada 
pela segunda sessão consecu-
tiva a elaboração das diretrizes 
da LOA – Lei Orçamentária Anual, 
a qual será publicada pela última 
vez na próxima sessão ordinária, 
quando se encerra o prazo aberto 
ao recebimento de emendas 
apresentadas pelos vereadores.

Após a apresentação de 
emendas que venham com-
por as diretrizes, as propostas 
são discutidas em plenário 
e, aprovadas, inseridas à Lei 
Orçamentária. Em sequência 
o conteúdo, acrescido ou não 
de emendas, segue para vota-
ção em plenário.

A LOA diz respeito ao pla-
nejamento orçamentário feito 
pelo governo Municipal para 
organizar os gastos do próximo 

ano e definir para quais áreas 
os recursos públicos devem ser 
aplicados. A proposta é desen-
volvida pelo Município, mas 
pode ser emendada conforme 
apontamento dos vereadores.

Por isso ela é publicada 
e fica aberta para o recebi-
mento de emendas parla-
mentares por três semanas.  
O planejamento é feito com 
base em análise das dívidas 
públicas frente às receitas do 
ano que passou e as previsões 
de receita para o ano posterior.

PAUTA
Ainda em pauta, estavam 

outros dois projetos apreciados 
na última sessão. Em segunda 
votação estava o Projeto de 
Lei Ordinária 25/2021, tendo 
como autor o vereador Mateus 
Barreto. A proposta inclui no 
Calendário Oficial de Eventos 
do Município a “Semana 

Municipal de Conscientização 
sobre a Doença de Parkinson”.

A propositura tem por 
finalidade promover ações 
que esclareçam a população 
quanto à importância da iden-
tificação prematuramente os 
sintomas e sinais da Doença 
de Parkinson, tanto pelos pro-
fissionais da área da saúde 
quanto pelos leigos, bem 
como, esclarecer ao grande 
público sobre os problemas 
relacionados à doença, bus-
cando a conquista de apoio 
de toda a sociedade às inicia-
tivas que visam a melhorar as 
condições de vida de pessoas 
acometidas pela patologia.

Por fim, foi aprovado por 
unanimidade o Projeto de 
Decreto Legislativo 28/2020, 
tendo como autor o vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso pre-
vendo a denominação de vias 
públicas no município.
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O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou ontem (25) que a discussão na 

comissão especial que analisa a Proposta de Emenda 
à Constituição 135/19, sobre o voto impresso, não 

é sobre o fim das urnas eletrônicas, mas, sim, sobre 
o voto auditável. Segundo ele, se a proposta for 
aprovada, será feita uma amostragem em alguns 
equipamentos para que algum mecanismo seja 
incorporado à urna eletrônica e que o voto seja 

impresso e verificado. Lira destacou, no entanto, que 
há seis eleições participa da votação eletrônica e nunca 

teve notícias de fraude, erro ou qualquer outra coisa 
que desqualifique a urna. “Hoje temos uma parte da 

sociedade e parte do Congresso que querem auditar o 
voto, e temos uma Justiça Eleitoral para dirimir essas 

dúvidas”, disse o presidente.

Voto em discussão

Reforma administrativa
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados aprovou na tarde de ontem (25) a Proposta de 

Emenda à Constituição 32/20, do Poder Executivo, que 
propõe uma reforma na administração pública. Foram 39 
votos favoráveis e 26 contrários. O texto será analisado, 
agora, por uma comissão especial. O texto enviado pelo 
governo restringe a estabilidade no serviço público e cria 

cinco tipos de vínculos com o Estado e estabelece que 
leis complementares tratarão de temas como política 
de remuneração, ocupação de cargos de liderança e 

assessoramento, progressão e promoção funcionais e 
definição dos cargos típicos de Estado.

Parecer
O relator, deputado 
Darci de Matos (PSD-SC), 
apresentou parecer com 
três supressões ao texto. 
Um dos itens retirados 
previa novos princípios 
da administração 
pública: imparcialidade, 
transparência, inovação, 
responsabilidade, 
unidade, coordenação, 
boa governança pública 
e subsidiariedade. 
“A inclusão de novos 
princípios, embora seja 
boa a intenção, pode gerar 
interpretações múltiplas 
e completamente 
divergentes, o que 
consequentemente 
gerará provocações ao 
STF para dispor sobre 
sua efetiva aplicabilidade 
em situações, por 
exemplo, de improbidade 
administrativa e geraria 
insegurança jurídica”, 
disse.

Cargos atípicos
Outro item retirado 
proibia que servidores 
ocupantes de cargos 
típicos de Estado 
pudessem exercer 
qualquer outra atividade 
remunerada. O relator 
considerou esse trecho 
inconstitucional porque 
impedia o exercício 
de outra atividade 
mesmo que houvesse 
compatibilidade de 
horários. Também 
foi retirado trecho 
que permitia ao 
presidente da República 
extinguir entidades da 
administração pública 
autárquica e fundacional. 
Segundo Matos, essas 
entidades são vinculadas 
e não subordinadas 
aos ministérios, e a 
possibilidade de extinção 
por decreto do chefe 
do Poder Executivo 
prejudicaria o modelo de 
separação de poderes. 



4 GERAL   Quarta-feira, 26 de maio de 2021

Preço no pedágio
aos veículos aumenta 
para isentar as motos

A MUDANÇA poderá também estar inserida dentro do projeto 
das futuras concessões de rodovias no Paraná

O presidente Jair Bolsonaro 
está colocando em prática um 
plano para isentar motociclis-
tas do pagamento de pedágio. 
A mudança será viabilizada por 
meio do aumento de tarifas 
cobradas de motoristas de car-
ros e também de caminhões, e 
atingirá as futuras concessões 
de rodovias, sem efeito para as 
já concedidas.

Mal recebida pelo corpo 
técnico do governo, a mudança 
já poderá valer para a nova 
concessão da Dutra, rodovia 
que liga São Paulo ao Rio de 
Janeiro, para a BR-381/262, 
entre Minas Gerais e Espírito 
Santo, e a BR-116/493, do Rio 
a Minas Gerais, além do pro-
jeto das futuras concessões de 
rodovias no Paraná.

A iniciativa foi confirmada 
em nota pelo Ministério da 
Infraestrutura e a previsão é 
gerar impacto de até 1% nas 

demais tarifas. “O Ministério da 
Infraestrutura informa que já 
estuda a retirada da cobrança 
de pedágio aos motociclistas 
para as novas concessões de 
rodovias federais e trabalha 
para viabilizar essa mudança 
nos projetos que estão em 
andamento. A gratuidade não 
deve gerar grande impacto nas 

tarifas, segundos os estudos”, 
informou a pasta.

No caso da Dutra, os estudos 
apontaram que a gratuidade 
vai provocar impacto médio 
de 0,5% nas tarifas pagas pelos 
demais usuários. No Paraná, o 
benefício deve onerar o pedá-
gio de carros e caminhões entre 
0,31% e 0,60%.

Exército instaura processo 
disciplinar contra Pazuello

COMO punição, general Pazuello poderá ser transferido para a reserva do Exército Brasileiro

O comando do Exército 
decidiu na tarde da última 
segunda-feira (24)  abrir 
processo disciplinar para 
apurar a conduta do gene-
ral Eduardo Pazuello, após 
e l e  te r  pa r t i c i pa d o,  n o 
domingo (23), de manifes-
tação pró-governo, no Rio 
de Janeiro,  junto com o 

presidente Jair Bolsonaro.
O ex-ministro da Saúde 

será investigado por sus-
p e i ta  d e  te r  v i o l a d o  o 
Regulamento Disciplinar da 
corporação, que proíbe mili-
tares da ativa de se manifes-
tarem em assuntos políticos.

Pazuello foi notificado 
sobre o processo disciplinar 

e a expectativa inicial é de 
que a investigação dure pelo 
menos 30 dias. O general terá 
direito a apresentar defesa 
durante a apuração.

Somente após a conclusão 
do processo disciplinar é que o 
Exército vai decidir qual será a 
punição a ser aplicada contra 
o general Pazuello.

DIVULGAÇÃO
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No roteiro
Três cidades paranaenses estão 
no roteiro da nova companhia 
aérea brasileira, a ITA (Itapemi-
rim Transportes Aéreos). Curi-
tiba, Maringá e Foz do Iguaçu 
foram incluídas na malha da 
empresa, que começa a operar 
em um mês no Brasil. A capital 
será a primeira a receber voos 
da ITA no Paraná, a partir de 
30 de junho. 

C.Vale
A C.Vale anunciou que iniciou 
as obras da nova esmagadora 
de soja no complexo agroindus-
trial de Palotina. Anunciada em 
setembro de 2020, a unidade, 
responsável por transformar o 
grão em óleo (para a indústria 
alimentícia) ou farelo (para ração 
animal), recebeu R$ 552 milhões 
em investimentos. A indústria 
deverá ser concluída em 2023 
e sua instalação irá gerar 580 
empregos diretos ou indiretos.  

Cursos Senai
O Senai abriu inscrições para 
cursos mais rápidos, em todo 
o Paraná. São mais de 27 mil 
vagas em mais de mais de mil 
cursos de carga horária reduzida, 
que vão de 20 a 320 horas. Os 
módulos são como manutenção 
de sistemas elétricos, tecnologias 
da informação e comunicação 
aplicadas à Indústria 4.0, internet 
das coisas, processos de manu-
fatura, entre outros.

Democracia
O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Edson Fachin 
fez um alerta sobre o futuro 
da democracia e da integri-
dade das eleições de 2022. 
Em determinado momento, o 
magistrado chegou a dizer que, 

Com o processo de retomada gradual de medidas de isolamento, 
os turistas têm optado por viagens curtas, com distâncias meno-

res, por isso, a aposta do setor é no turismo de proximidade, 
realizado por malha viária. Estima-se que o crescimento do setor 
rodoviário deve girar em torno de 45 a 55% para o ano de 2021. 

Com a aproximação das férias de meio de ano e o avanço da vaci-
nação, a expectativa é de que o turismo de proximidade aumente, 

gerando emprego e renda para municípios circunvizinhos.

Turismo regional

“se concedermos” no “mínimo 
essencial” da democracia, “não 
haverá Judiciário amanhã”.

Voto impresso
O presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), ministro Luís 
Roberto Barroso, recebeu em 
audiência os deputados federais 
Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Paulo 
Martins (PSC-PR) para discutir 
a proposta de adoção do voto 
impresso nas eleições. O minis-
tro lembrou que as urnas ele-
trônicas completaram 25 anos 
de existência sem que nunca 
uma hipótese de fraude tenha 
sido documentada. “Fraudes 
existiam no tempo do voto em 
papel. Nós conseguimos elimi-
nar essa mancha da democra-
cia brasileira. Defendemos não 
mexer em um time que está 
ganhando”, acrescentou.

Plano de testagem
Um plano de testagem da 
população contra covid-19, 
principalmente dos profissio-
nais da linha de frente, deve 
ser debatida com os Conselhos 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e de Secreta-
rias Municipais de Saúde (Cona-
sems). Segundo informações 
dadas pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, a estratégia é 
estabelecer três eixos e garantir 
a testagem periódica dos mais 
expostos ao contágio.  

Mais leitos
Portarias publicadas no Diário 
Oficial da União (DOU) na 
segunda-feira (24) autorizam 
recursos para aquisição de lei-
tos de UTI Covid. A autorização 
é de mais 488 leitos de UTI, 
com o montante liberado de  
R$ 23,4 milhões. 
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Mais uma morte e
novos 111 casos de
covid são registrados

AS ALAS COVID dos hospitais da cidade continuam lotadas, sendo 100% nas UTIs e 
92% nas enfermarias

Umuarama registrou 111 
casos de covid-19 ontem (ter-
ça-feira, 25), pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Com 
este número, a cidade soma 
agora 11.649 pessoas com 
diagnóstico positivo desde o 
início da pandemia, segundo 
o último boletim epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
de Comunicação (Secom) da 
Prefeitura Municipal. Os casos 
novos são de 56 mulheres, 50 
homens e cinco crianças. Houve 
confirmação de mais um óbito.

Uma mulher de 58 anos 
que era assistida no Pronto 
Atendimento 24h não resistiu 
às complicações da doença e 
morreu ontem (terça-feira, 25), 
elevando para 185 as vítimas 
da pandemia na cidade.

Ainda, 10.648 pessoas já 
se recuperaram e ontem, 786 
positivados estavam sendo 
mantidos em isolamento 
domiciliar, além de 1.630 pes-
soas com suspeitas da doença, 

de um total de 29.134 notifi-
cações de síndromes gripais 
acumuladas desde março do 
ano passado (15.855 suspeitas 
foram descartadas).

De acordo com o bole-
tim, 30 umuaramenses posi-
tivos e dois com suspeita de 
covid estavam hospitalizados 
pelo SUS nas Alas Covid da 
cidade (12 em UTIs e 20 em 

enfermarias), cinco permane-
ciam internados em UTIs de 
Sarandi e sete em enfermarias 
de Maringá e Sarandi, além de 
10 por convênios particulares, 
totalizando 54 internações.

As Alas Covid dos hos-
pitais da cidade estavam 
p r a t i c a m e n t e  l o t a d a s , 
s e n d o  1 0 0 %  n a s  U T I s  e 
92% nas enfermarias.

Mais 5.308 casos e 101 óbitos
são confirmados no Paraná

Mais 5.308 casos e 101 
mortes pela covid-19 foram 
confirmados no Paraná pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
ontem (terça-feira, 25). Os 
números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores 
e não representam a notifica-
ção das últimas 24 horas. Os 
dados acumulados do monito-
ramento da doença mostram 
que o Estado soma 1.061.876 
diagnósticos e 25.519 mortes 
desde o início da pandemia.

Os casos confirmados divul-
gados na terça-feira são de 
maio (5.032), abril (162), março 
(78), fevereiro (10) e janeiro 
(16) de 2021 e dos seguintes 
meses de 2020: agosto (1), 
setembro (1), outubro (1), 
novembro (4) e dezembro (3).

INTERNADOS
O boletim relata que 2.822 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 
internados. São 2.185 em leitos 

SUS (962 em UTIs e 1.223 em 
enfermaria) e 637 em leitos da 
rede particular (312 em UTIs e 
325 em enfermaria).

Há outros 2.936 pacientes 
internados, sendo 1.053 em 
leitos UTI e 1.883 em enferma-
ria. Eles aguardam resultados 
de exames, estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde 

informa a morte de mais 101 
pacientes. São 49 mulheres e 
52 homens, com idades que 
variam de 26 a 91 anos. Os 
óbitos ocorreram de 18 de 
fevereiro a 25 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Londrina 
(13), Paranaguá (5), Ponta 
Grossa (5), São José dos 
Pinhais (5), Campo Largo (4), 
Maringá (4), Matinhos (4), Boa 
Esperança (3), Campo Mourão 

(3), Curitiba (3), Francisco 
Beltrão (3), Marialva (3), Foz 
do Iguaçu (2), Guarapuava (2), 
Sarandi (2), São Carlos do Ivaí 
(2) e Toledo (2).

A Secretaria da Saúde 
registra, ainda, a morte de 
uma pessoa que residia em 
cada um dos seguintes muni-
cípios: Almirante Tamandaré, 
A p u c a ra n a ,  A ra p o n ga s , 
Bandeirantes,  Cambará, 
Capitão Leônidas Marques, 
Carambeí,  Chopinzinho, 
Cornélio Procópio, Céu Azul, 
Diamante do Norte, Dois 
Vizinhos, Faxinal, Fazenda Rio 
Grande, Grandes Rios, Guairaçá, 
Itambé, Ivaí, Jandaia do Sul, 
Jussara, Lobato, Medianeira, 
Nossa Senhora das Graças, 
Palmas, Palmeira, Palmital, 
Paraíso do Norte, Pontal do 
Paraná, Querência do Norte, 
Rebouças, Ribeirão do Pinhal, 
Rolândia, Santa Terezinha de 
Itaipu, Umuarama, Vera Cruz 
do Oeste e Verê.
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Suposto anúncio?
Bolsonaro fechou duas 
visitas ao Piauí em poucos 
dias, reduto do senador Ciro 
Nogueira, presidente do 
Progressistas, com quem arti-
cula (também) sua filiação.

Se nada mudar
Conforme a Coluna anteci-
pou, o PTB vai oferecer um 
nome para a vice na chapa de 
Bolsonaro em 2022. Aviso con-
firmado por Roberto Jefferson 
nas redes. Por ora, isso.

Assédio
O assédio partidário a nomes 
regionais que trazem votos é 
forte para o iminente pleito. 
Seis partidos já procuraram o 
federal Filipe Barros (PSL-PR) 
propondo filiação. São os diri-
gentes do PL, PSD, PP, PTB, 
PR e PROS. 

Sobre facadas
 “Inferno de facada mal dada! 
A gente não tem um dia 
de sossego nesse país!”. 
Essas frases fizeram da vida 
de uma médica um inferno 
astral, desde outubro do ano 
passado, quando publicadas 
numa rede social. O então 
ministro da Justiça, André 
Mendonça, mandou a PF 
abrir inquérito para investigar 
suas intenções. Para o MJ e o 
Governo, foi um acinte claro à 
honra do presidente Bolsonaro, 
vítima de atentado em 2018.

Bisturi judicial
... O Superior Tribunal de 
Justiça acaba de suspen-
der o inquérito em decisão 
monocrática do desembar-
gador convocado Olindo 
Menezes. Ele argumentou, no 
habeas corpus, que foi uma 
“expressão inadequada” sem 
pretensão de ofender o agora 
presidente. A Sexta Turma 
ainda vai analisar o HC.

Cela digital
O ministro Alexandre de 
Moraes (STF) proibiu a 

Mapa do voto
O presidente Jair Bolsonaro fechou um cinturão de alianças 
com partidos do Centrão em Estados de peso na conta dos 
colégios eleitorais como Distrito Federal, Piauí - aliado do 

senador Ciro Nogueira (Progressistas) - e Bahia, com a nomea-
ção do deputado João Roma (Republicanos) ministro da Cida-
dania. Isso explica por que o cargo de ministro da Secretaria 
de Governo, de interlocução com o Congresso, está com a 

bancada do DF. O território federal tem bancada - cinco depu-
tadas federais e três deputados - com forte votação. Mas, 

entre portas, elas já brigam pelas articulações para 2022. A 
ministra Flávia Arruda (PL), as deputadas Celina Leão (Pro-
gressistas) e Bia Kicis (PSL) pleiteiam vaga para disputa ao 
Senado na chapa de reeleição do governador Ibaneis Rocha. 

ativista Sara Winter de usar 
sua conta do Instagram, onde 
dava cursos pela internet. 
Lembram dela, dos 300 
contra o Supremo? Vive de 
tornozeleira em casa.

MERCADO

Pagamento...
A Nobre Seguradora iniciará 
os pagamentos, ainda neste 
mês, dos créditos com privilé-
gio especial do Quadro Geral 
de Credores - mais de R$ 
165 milhões. Em liquidação 
extrajudicial desde 2016, 
a empresa já havia iniciado 
o pagamento dos créditos 
tributários e trabalhistas, 
começando agora a maior 
parte da liquidação.

... a tempo
De acordo com represen-
tantes do Rueda & Rueda 
Advogados, escritório repre-
sentante da Seguradora, a 
liquidação acontece em 
tempo recorde (4 anos) 
para esse tipo de inter ven-
ção estatal, considerando 
uma empresa de capilari-
dade nacional.

Vírus no e-mail
Relatório de Investigação de 
Violação de Dados 2021 da 
Verizon, norte-americana do 
ramo das telecomunicações, 
revela que 40% dos cibercri-
mes envolvem manipulação 
psicológica para divulgar 
informações confidenciais 
(aqueles e-mails cujos 
assuntos ligados a temas 
pessoais instigam o cidadão 
a abrir anexos com vírus). 
Outros 25% foram ataques 
via web, e 20% invasão de 
sistemas. Foram analisados 
79,635 incidentes.

Correção
Erramos ontem ao citar o Pão 
de Açúcar como empresa do 
grupo ViaVarejo. Na verdade, 
é a rede de lojas Ponto Frio. 
Pedimos desculpas às mar-
cas e aos leitores. 
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PR aplicou primeira dose da vacina 
em quase 50% do grupo prioritário

A FERRAMENTA revelou que 1.132.124 paranaenses concluíram o ciclo vacinal com as 
duas dosagens (23,5% do conjunto de prioridades)

O Paraná está bem pró-
ximo de concluir a aplicação 
da primeira dose da vacina 
contra a covid-19 em metade 
do grupo prioritário estabele-
cido pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com o Vacinômetro 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), painel vinculado ao 
órgão, 2.338.395 pessoas, 
de um total de 4.812.142, 
já receberam a D1. O quan-
titativo representa 48,6% 
do público-alvo.

A mesma ferramenta, atua-
lizada com informações conti-
das na Rede Nacional de Dados 
em Saúde (RNDS) às 7h07 de 
ontem (terça-feira, 25), revela 
que 1.132.124 paranaenses 
concluíram o ciclo vacinal com 
as duas dosagens – 23,5% do 
conjunto de prioridades.

“Sempre que temos dispo-
nibilidade de vacinas e medi-
camentos, as equipes reali-
zam uma força-tarefa para 
agilizar o envio, seja ele aéreo 

ou terrestre, possibilitando 
que essas doses cheguem o 
quanto antes aos paranaen-
ses”, destacou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Em números absolutos, as 
pessoas de 60 a 64 anos foram 
as mais vacinadas com a pri-
meira dose – 481.265 morado-
res do Estado. Na sequência 
aparecem aqueles com idade 
entre 65 a 69 anos (414.434), 
os trabalhadores da saúde 
(333.517), pessoas de 70 a 74 
anos (304.160), de mais de 80 
anos (225.661) e de 75 a 79 
anos (207.410).

O painel aponta, ainda, 
que 193.955 pessoas com 
comorbidades iniciaram o 
processo de imunização. O 
mesmo vale para outros gru-
pos, como trabalhadores da 
educação do ensino básico 
(29.708), forças de segurança 
e salvamento (11.571), pes-
soas com deficiências per-
manentes graves (10.282), 

gestantes e puérperas (9.405), 
com deficiência instituciona-
lizada (2.094), trabalhadores 
do ensino superior (986), fun-
cionários do sistema prisional 
(467) e Forças Armadas (173), 
pessoas com mais de 60 anos 
institucionalizadas (33.652), 
indígenas (9.196) e quilom-
bolas (4.186). Além desses, já 
há registros de vacinação em 
outros grupos prioritários.

A ferramenta é atualizada 
com dados enviados pelos 
municípios. “A Secretaria da 
Saúde tem orientado as suas 
regionais e os municípios para 
que sigam as recomendações 
de atendimento aos grupos na 
ordem definida pelo Ministério 
da Saúde, evitando falta de 
doses para atendimento à 
população”, informa o secre-
tário ressaltou Beto Preto.

Em relação à proporção 
dentro do grupo, também 
sobre a primeira dose, os prin-
cipais destaques são: pessoas 

com idade entre 75 a 79 anos 
(96%), 70 a 74 (94,6%), mais 
de 80 anos (89,8%), 60 a 64 
(86,7%) e 65 a 69 (74,7%).

MAIS DOSES
Segundo o Ministério da 

Saúde, o Paraná recebeu, 
até o momento, 4,9 milhões 
de doses de vacinas contra a 

covid-19. Outras 390.190 vaci-
nas devem desembarcar no 
Estado nesta semana. Segundo 
o governo federal, são 352.750 
doses Covishield, da parceria 
entre a Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz), AstraZeneca 
e Universidade de Oxford, e 
outras 37.440 doses produzi-
das pela Pfizer.

Cresol projeta inaugurar agência em Umuarama 
A  t r a d i c i o n a l  C a s a 

Agropecuária, situada no cruza-
mento da avenida Paraná com 
rua Aricanduva, com mais de 
cinco décadas ininterruptas de 
atividades, em breve mudará 
de endereço. No local será ins-
talada a primeira agência da 
Cresol (Cooperativa de Crédito 
Solidário) de Umuarama.

O anúncio foi feito pelo 
presidente da Cresol Costa 
Oeste, Adenilson Zanelatto, na 
manhã de ontem (terça-feira, 
25), na Associação Comercial 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu). Na ocasião 
foi assinado o termo contratual 
de cessão da área. O prédio 
será demolido para a constru-
ção da unidade, considerada 

UNIDADE de referência será construída no cruzamento da avenida Paraná 
com rua Aricanduva

um marco no plano de expan-
são da cooperativa. “A expec-
tativa é que a agência seja 
inaugurada em dezembro ou 
janeiro do próximo ano”, expli-
cou Zanelatto. 

A gerente Silvia Ortiz tam-
bém esteve presente e abor-
dou alguns aspectos da linha 
de atuação da Cresol, que 
momentaneamente atende 
em um escritório de negó-
cios na sala 5 do edifício 
Canadá (térreo).

"Acompanhamos a intro-
dução da Cresol no município 
desde o princípio, com entu-
siasmo. Concluída mais uma 
etapa do cronograma, acre-
ditamos que temos muito a 
comemorar, pois isso reforça o 

cooperativismo, tão relevante 
para o desenvolvimento regio-
nal e com um amplo campo 
de evolução pela frente", 
avalia o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

DNA PARANAENSE
São 25 anos de trajetória 

e muitas histórias inspirado-
ras. Atualmente, o Sistema 
Cresol congrega mais de 630 
mil famílias cooperadas e 
marca presença em pratica-
mente todo o território nacio-
nal, com 625 agências. Uma 
edificação imponente, refe-
rência em sustentabilidade, 
em Francisco Beltrão, abriga a 
sede nacional.

A Cresol trabalha com 

foco no atendimento perso-
nalizado, fornecendo solu-
ções financeiras para gerar 

desenvolvimento aos coope-
rados, seus empreendimentos 
e para a comunidade.

GERALDO BUBNIAK/AEN

A
ssessoria
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Amerios esperava por decreto em
Umuarama que não foi publicado

PRESIDENTE da Associação pede que municípios da região sigam alterações e restrições determinadas em Umuarama

ACP é contra punição do comércio com lockdown
A Associação Comercial 

do Paraná (ACP) emitiu na 
manhã de ontem (terça-
-feira, 25) nota em que enca-
rece às autoridades que não 
voltem a punir o comércio 
de Curitiba. “Temos ciência 
de que o poder público deve 

responder a eventual cresci-
mento de casos de covid-19, 
mas que o faça com ações 
mais assertivas e não com 
o fechamento do comércio, 
uma  m e d i d a  i n ó c u a  q u e 
v e m  s e  r e p et i n d o  d e s d e 
o  i n í c i o  d a  p a n d e m i a ”, 

d i z  o  co m u n i ca d o.
Diz a nota da ACP: “O seg-

mento comercial e de serviços 
não suporta mais a pesada 
carga por conta dos seguidos 
e infrutíferos abre e fecha. A 
cada declaração da secretá-
ria de saúde Márcia Huçulak 

anunciando a iminência de 
medidas mais restritivas 
instala-se o pânico entre os 
empresários, cada vez mais 
inseguros sobre a sobrevivên-
cia de seus negócios.

Que se combata as festas e 
aglomerações e que se proíba 

de vez os ônibus lotados. Mas 
que se deixe o varejo e a vida 
fluir dentro do possível sem a 
adoção dos lockdowns cau-
sadores da falência de um 
número incontável de negó-
cios e a consequente perda de 
milhares de vaga de trabalho”.

Associação Comercial de Umuarama pede ao Poder 
Executivo que seja sensível com os comerciantes

DECRETOS do Estado permitem que Polícias Civil e Militar atuem com a guarda Munici-
pal em ações de combate á aglomerações

O presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama, Orlando Santos 
relatou ontem à tarde que che-
gou a se reunir com o prefeito 
Celso Pozzobom, ocasião em 
que pediu que, ao baixar novo 
decreto restringindo ações no 
município, a fim de diminuir 
aglomerações, que seja sensí-
vel com os comerciantes.

“Vemos que, pelo fato 
de o comércio ser o maior 
empregador no município, 
aparenta ser o que mais gera 
aglomerações. Pelo contrário. 
Devemos ser sensíveis ao notar 

que punições mais rigorosas 
devem ser aplicadas quando 
são flagradas festas com quan-
tidade de pessoas acima do 
que é liberado no decreto, 
principalmente aos responsá-
veis por eventos clandestinos”, 
reforça Orlando.

O pedido chegou também 
ao presidente da Amerios, 
Marcos alex, prefeito de 
Icaraíma, para que toda a 
região analise quais são os 
principais setores que levam à 
aglomeração de pessoas e que 
menos apresentam normas 
restritivas e de higienização.

“Fizemos o pedido tam-
bém para que o presidente 
da Amerios, para que possa 
intervir junto aos demais pre-
feitos dos municípios que 
fazem parte da Associação”, 
concluiu o presidente da Aciu, 
ressaltando que a denúncia é 
o melhor caminho.

Por causa dos decre-
tos estaduais, as Polícias 
Civil e Militar podem atuar 
em conjunto com a Guarda 
Municipal,  faci l itando e 
dando maior segurança ao 
trabalho realizada pelas equi-
pes de fiscalização.

O Presidente da Associação 
dos Municípios de Entre Rios 
(Amerios) Marcos Alex de 
Oliveira, prefeito do município 
de Icaraíma, lançou um comu-
nicado ontem (terça-feira, 25) 
à tarde para todos os prefei-
tos dos municípios que fazem 
parte de sua circunscrição, 
recomendando que sigam 
as normativas do decreto 
previsto para ser baixado 
ao final da tarde de ontem 
pelo prefeito de Umuarama, 
Celso Pozzobom.

Por sua vez, a Secretaria de 
Comunicação informou, por 
volta das 18h da terça, que não 
foram alteradas as normativas 
e nem mesmo foi criado um 
novo decreto pelo prefeito na 
tarde de ontem.

Mesmo assim, o presidente 
da Amerios esclareceu aos pre-
feitos que a necessidade de 
reforçar o quadro preventivo 
e da mobilização da socie-
dade regional de abrangên-
cia da Associação, diante do 
atual quadro de contaminação 

humana pela covid-19; tam-
bém o índice de ocupação dos 
leitos de UTI e de enfermaria 
não só na região noroeste, mas 
de todo o estado do Paraná; 
também considerando os 
decretos estaduais 6983/2021, 
7020/2021 e 7672/2021 e 
demais decretos que estabe-
lecem medidas para o enfren-
tamento da emergência de 
saúde pública no Paraná. Bem 
como a necessidade de conti-
nuar buscando a sincronia dos 
atos administrativos na região 
da Amerios e nesse momento 
com todo o estado do Paraná, 
recomenda que os municípios 
integrantes, acompanhem os 
termos do novo decreto de 
Celso Pozzobom. A previ-
são era de que deveria ser 
publicado hoje (quarta) em 
Diário Oficial, com as medi-
das restritivas como forma 
de colaboração no enfrenta-
mento da pandemia.

CONSCIENTIZAÇÃO
Marcos Alex pediu também 

que os municípios intensi-
fiquem a conscientização 
da população e aumente o 

efetivo de pessoal no sentido 
de realizar fiscalização mais 
eficaz, principalmente com 

aglomeração de pessoas em 
locais particulares, com festas 
ou confraternizações.

Alex Miranda
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Saúde do trabalhador motiva
inspeções durante a pandemia

COM fiscais próprios que exercem o mesmo poder da Vigilância Sanitária, equipe tem 
trabalhado ao lado do MPT e responde pela gestão do sistema Notifica Covid

A Vigilância em Saúde 
do Trabalhador (Visat), um 
dos setores que integram a 
Coordenadoria de Vigilância 
e m  S a ú d e  ( C o v i s a )  d e 
Umuarama – ao lado das vigi-
lâncias Sanitária, Ambiental 
e Epidemiológica – vem rea-
lizando inspeções em empre-
sas locais desde o início da 
pandemia de coronavírus, 
fiscalizando o cumprimento 
das medidas de afastamento 
de trabalhadores positivados 
ou com suspeita de infecção 
para prevenir o contágio para 
os demais colegas de trabalho.

Com fiscais próprios que 
exercem o mesmo poder da 
Vigilância Sanitária, de inti-
mar, infracionar e até interdi-
tar as empresas irregulares, 
a equipe tem trabalhado ao 
lado do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) do Paraná, e 
também responde pela ges-
tão do sistema Notifica Covid 

no município de Umuarama.
“Basicamente nós garan-

timos a retirada dos funcio-
nários suspeitos de estarem 
contaminados, bem como 
positivados, do ambiente das 
empresas locais. O trabalho 
tem maior caráter preventivo, 
para conter a disseminação 
do vírus”, explica a enfermeira 
e fiscal de referência do setor, 
Edinalva de Almeida Mota. A 
equipe é composta ainda por 
dois fiscais e três servidores 
administrativos.

Além disso a Visat mantém 
contato com essas empresas, 
que ficam obrigadas a enca-
minhar planilhas de moni-
toramento com o nome do 
funcionário suspeito (ou posi-
tivado), bem como a classifi-
cação dos contatos de risco 
deste. “Esta classificação é 
feita conforme as notas orien-
tativas 43 (saúde), 51 (casas de 
repouso de idosos), 40 (outras 

empresas) e a nota orientativa 
do MPT-PR e da Secretaria da 
Educação 020/2020 (escolas)”, 
explica a enfermeira.

A equipe de fiscalização 
atua preventivamente dentro 
das empresas, bloqueando o 
ciclo de transmissão de tra-
balhador para trabalhador, 
além de receber reclamações 
e denúncias pela Ouvidoria do 
município (via 156, on-line ou 
por telefone), que chega geram 
visitas aos denunciados.

Nestas segunda e terça-
-feira (24 e 25), denúncias gra-
ves feitas ao 156 foram apura-
das em empresas da cidade. 
Os fiscais flagraram desres-
peito a medidas de proteção 
ao trabalhador, falta da classi-
ficação de contatos de risco de 
suspeitos e positivos e ausên-
cia de monitoramento diário 
de funcionários na entrada 
para o trabalho, o que cola-
bora significativamente para a 

transmissão entre os colabora-
dores no âmbito das empresas 
e escolas.

Na ação foram emitidos 
quatro termos de intimação 
para cumprimento das medi-
das – com prazo de 24h, sob 
pena de emissão de auto de 
infração e multa. “O objeto é 

a prevenção e o bloqueio da 
transmissão da Covid-19 no 
âmbito do trabalho, contri-
buindo para o esforço de todos 
os setores da saúde municipal 
que atuam para conter a pan-
demia. As ações continuam 
nos próximos dias, de forma 
rotineira”, completou Edinalva.

Pavimentado acesso à escola do 1º de Maio 
A escola municipal em 

construção do Parque Primeiro 
de Maio, já praticamente con-
cluída, terá nos próximos 
o início das obras que vão 
garantir acesso seguro e con-
fortável aos futuros alunos. A 
Prefeitura de Umuarama rea-
lizou licitação para contratar 
a empresa que executará a 
pavimentação asfáltica, além 
de galerias pluviais, sinaliza-
ção viária, gradil e muro de 
arrimo. As obras estenderão a 
Rua dos Pedreiros até a parte 
frontal do estabelecimento de 
ensino, com prazo de execu-
ção de quatro meses a partir 
da ordem de serviço.

O processo licitatório foi 
homologado e a empresa con-
tratada – a Construtora Casali, 
de Campo Mourão – já recebeu 
a ordem de serviço. O investi-
mento do município será de 
R$ 460.802,61. O contrato tam-
bém prevê a sinalização viária 
do novo trecho, tanto horizon-
tal quanto vertical.

A Escola do 1º de Maio foi 
uma das obras herdadas da 
gestão anterior pela admi-
nistração do prefeito Celso 

Pozzobom, com um custo 
estimado em R$ 3,7 milhões. 
Após um longo período de 
lentidão e serviços pratica-
mente parados, devido ao 
atraso no repasse de recursos 
do Ministério da Educação, as 
obras ganharam ritmo após 
as intervenções desta ges-
tão, garantindo o avanço e a 
conclusão.

“Com este estabeleci-
mento, teremos uma grande 
estrutura para atender a comu-
nidade escolar do Primeiro de 
Maio e bairros próximos”, lem-
brou o prefeito. Serão 3.121,38 
m² de área construída, dividi-
dos em blocos administrati-
vos, espaço de convivência e 
12 salas de aula, além de uma 
quadra coberta com arqui-
bancadas e vestiários. O pro-
jeto inclui ainda pátio coberto, 
amplo refeitório, cozinha, des-
pensa, área de serviço, labo-
ratório, sala de informática, 
biblioteca, auditório multiuso 
e secretaria.

A secretária municipal de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, acrescenta que 
os alunos terão ampla área de 

circulação ao ar livre e acesso 
aos ambientes por escadas e 
passeios cobertos. “A obra vai 
ampliar a oferta de vagas da 
educação municipal”, desta-
cou. O prefeito relembra que 
o município superou diver-
sas dificuldades para garan-
tir a continuidade da obra. “A 
Prefeitura teve de garantir o 
pagamento à empresa, ape-
sar da fonte de recursos ser o 
governo federal, para destra-
var mais esta obra inacabada 
da gestão anterior”, apontou.

O importante é que a escola 

OS ALUNOS terão ampla área de circulação ao ar livre e acesso aos ambientes por 
escadas e passeios cobertos

está praticamente pronta, 
completa o secretário muni-
cipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação. “Agora realiza-
remos a pavimentação para 
garantir acesso facilitado à 
escola, bem como o cerca-
mento com gradil, portões e 
rampas para assegurar aces-
sibilidade a todos os usuários, 
alunos e servidores que ali vão 
atuar. É mais uma escola nova 
construída pelo município 
para melhorar a nossa educa-
ção”, completou.

A Pastora Silvana Gomes 
da Silva, 57, estava inter-
nada, até o final da tarde 
de ontem (terça) na enfer-
maria do Hospital Cemil 
e já respirava sem a ajuda 
de ventilação mecânica e 
oxigênio. Antes, permane-
ceu por vários dias na UTI 
Covid. A religiosa foi diag-
nosticada com a doença 
em 8 de maio. Silvana é pas-
tora da Igreja do Evangelho 
Quadrangular no Parque da 
Jabuticabeiras. O esposo 
João Batista da Silva, 64, 
também contraiu o vírus, 
mas não precisou ser hos-
pitalizado e seguiu com o 
tratamento em casa. (cola-
boração Obemdito)
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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 Universidade Paranaense – Unipar 
está sempre antenada às necessidades dos 
seus alunos e professores. Por este motivo, 
é que oferece, via Programa Institucional 
de Valorização do Magistério Superior 
(Pró-Magíster), um trabalho constante de 
acompanhamento e capacitação do corpo 
docente. 

A adaptação pedagógica no uso das 
ferramentas digitais, por exemplo, 
entra neste contexto e facilita o 
desenvolvimento nas aulas, tanto no 
modelo síncrono quanto no assíncrono. 

Importante destacar, que um dos seus 
principais projetos foi a criação de um 
site, em parceria com o curso de Direito 
das Unidades de Umuarama e Cianorte, 
para construção de toda a dinâmica do 
‘Encontro Científico - Fórum Pedagógico e 
Fórum de Egressos’. 

“Antes do cenário pandêmico, o evento 
era realizado de forma presencial, mas 
com a impossibilidade do momento, ele 
foi adaptado e aconteceu remotamente”, 

explicou o secretário do Pró-Magíster, 
Alexandre Cesar, responsável pela criação 
de toda estrutura do site, em que utilizou 
as ferramentas Google.

 
Outra parceria importante, foi a 

capacitação dos colegiados dos cursos 
para o início das aulas presenciais. Foram 
diversas oficinas para que os professores 
conhecessem como seria o ambiente 
e como aconteceriam as transmissões 
para os acadêmicos que estivessem 
acompanhando de forma remota.  

SUPORTE INDIVIDUALIZADO

Além das ações mencionadas, o 
Pró-Magíster também dá suporte 
individualizado a todos os cursos de 
graduação. Para o coordenador do 
Programa, o professor Luiz Roberto Prandi, 
o desenvolvimento de projetos assim, 
possibilita melhorias ligadas às novas 
metodologias, técnicas didáticas e formas 
de trabalhar com os desafios em sala de 
aula, refletindo diretamente na qualidade 
do ensino e nos resultados dos alunos.

Objetivo é auxiliar professores, potencializando seus talentos e 
estruturando suas aulas

Pró-Magíster capacita corpo docente para 
o retorno das aulas presenciais

Novo decreto passa toque de recolher 
para 20h e muda horários do comércio

SECRETARIA de Estado da Segurança Pública efetivará o cumprimento integral do decreto e das normativas municipais

Em razão do aumento do 
contágio da covid-19 no Paraná 
e da maior taxa de transmissão 
do País, o Governo do Estado 
publicou nesta terça-feira (25) 
o decreto 7.716/21, que amplia 
ainda mais as medidas restri-
tivas para o enfrentamento da 
pandemia. O texto anterior 
venceria no dia 31 de maio. 

As novas regras começam a 
vigorar às 5h da próxima sex-
ta-feira (28) e valem até as 5h 
do dia 11 de junho, podendo 
ser prorrogadas. Medidas mais 
rígidas adotadas pelos muni-
cípios terão apoio da adminis-
tração estadual.

Também haverá reforço 
operacional das forças de 
segurança, em apoio às vigi-
lâncias municipais da saúde, 
para coibir festas clandesti-
nas, aglomerações e eventos. 
Por orientação do governa-
dor Ratinho Jr, a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
efetivará o cumprimento inte-
gral do decreto e das normati-
vas municipais.

As medidas preveem restri-
ção da circulação de pessoas e 
de venda e consumo de bebida 
alcoólica em espaços de uso 
público ou coletivo depois das 
20 horas. O toque de recolher 
e a lei seca atual vigoram das 
22h até as 5h do dia seguinte.

Comércio e atividades não 
essenciais seguem proibidas 

de funcionar aos domingos. 
Isso se aplica a restauran-
tes, shopping centers e aca-
demias. Nos outros dias da 
semana, o comércio de rua, 
galerias, centros comerciais 
e estabelecimentos de pres-
tação de serviços não essen-
ciais em municípios com mais 
de 50 mil habitantes poderão 
abrir ao público das 9h às 18h, 
com 50% de ocupação (o texto 
anterior era das 10h às 22h). 
Aos domingos e fora desses 
horários, durante a semana, só 
será permitido o atendimento 
na modalidade delivery.

Os shoppings, que até 
então podiam funcionar das 
11h às 22h, devem abrir até 
as 20h, com 50% da ocupa-
ção. Os supermercados, que 
não tinham limite de horário, 
poderão atender das 8h às 20h, 
com 50% de ocupação, com 
permissão de funcionarem 24 
horas somente para entregas. 
As academias podem funcio-
nar das 6h às 20h, com até 30% 
da ocupação.

O horário de funciona-
mento de restaurantes, bares 
e lanchonetes será das 10h 
às 20h, com 50% do público, 
podendo atender 24 horas na 
modalidade de entrega. Fica 
vedado o consumo no local 
nos domingos, mas com o 
delivery permitido. Os museus 
também poderão abrir das 10h 

às 20h, com limitação de 50% 
do público. 

Ser viços e atividades 
essenciais, como farmácias 
e clínicas médicas, não terão 
que atender as regras de 
toque de recolher e de funcio-
namento. Os serviços conside-
rados essenciais estão espe-
cificados no decreto 4.317, de 
21 de março de 2020.

DEMAIS ATIVIDADES
Continuam proibidas ati-

vidades que causem aglome-
rações, como casas de shows, 
circos, teatros e cinemas; 
eventos sociais e atividades 
correlatas em espaços fecha-
dos, como casas de festas, 
de eventos, incluídas aque-
las com serviços de buffet; 
os estabelecimentos desti-
nados a mostras comerciais, 
feiras, eventos técnicos, con-
gressos e convenções; casas 
noturnas e correlatos; além 
de reuniões com aglomera-
ção de pessoas, encontros 
familiares e corporativos.

As práticas religiosas devem 
atender a Resolução 440/2021 
da Secretaria da Saúde, publi-
cada em 26 de fevereiro, que 
orienta templos, igrejas e outros 
espaços a adotarem, preferen-
cialmente, o formato virtual. 
Em casos de atividades presen-
ciais, os locais devem respeitar o 
limite de 35% da ocupação.

Cenário
As mudanças levam em consideração um cenário cada 

vez mais delicado da pandemia no Estado. A lotação 
de leitos de UTI está acima de 90% desde o começo do 
ano, mesmo com 1.916 leitos disponibilizados na rede 

exclusiva SUS, com a dificuldade adicional de mais de mil 
pacientes aguardando internação em leito Covid-19 (UTI 
e clínico). Eles estão em unidades básicas ou de pronto 
atendimento. Há, ainda, uso intensivo do chamado kit 
intubação, gerando quedas nos estoques do Estado.

A taxa de transmissão do Paraná é a pior do País.
O Paraná superou em maio a barreira de 1 milhão de 

casos. Neste mês, até a terça-feira (25), foram divulgados 
119.984 casos e 3.411 óbitos, o que representa 11,2% e 
13,4% dos registros desde o começo da pandemia, em 
março de 2020. Entre os números por data de ocorrên-

cia, o mês de maio somou 101.262 casos e 2.265 óbitos.

JONATHAN CAMPOS/AEN
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COBALT 1.8 ELITE 16/17          BRANCO                               COMPLETO, AUT                   R$ 54.900,00

COMPASS SPORT 19/19          PRATA                               COMPLETO, AUT, COURO                   R$ 116.900,00

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

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

FORD KA 1.0 SEL 16/17          BRANCO                               COMPLETO                   R$ 44.900,00 

ONIX 1.4 ACTIV 18/19          BRANCO                               COMPLETO, AUT                    R$ 74.900,00

ONIX PLUS PREMIER 19/20          BRANCO                              COMPLETO, AUT, COURO                    R$ 87.900,00

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Técnico Sylvinho se diz pronto e
não espera reforços no Corinthians

REVELADO pelo Corinthians, onde atuou entre 1995 e 1999, antes de ter uma carreira 
vasta na Europa, Sylvinho começou a carreira em comissões técnicas brasileiras

Pilhado, essa é a palavra 
que resume o novo técnico 
do Corinthians, Sylvinho, 
apresentado ontem (25) pelo 
clube. Em sua primeira expe-
riência como treinador no 
futebol brasileiro, justamente 
no clube que o revelou como 
jogador, na década de 90, e 
onde ele foi auxiliar técnico 
entre 2013 e 2014, o treinador 
admitiu que é acelerado. “Ser 
pilhado no futebol é não per-
der tempo. Não temos tempo 

para perder. Futebol exige um 
alto nível de concentração, 
entrega, é estar atento a tudo, 
absorvendo tudo. O atleta 
é inteligente. Eu não perco 
tempo. Sou pilhado, porque 
entendo as coisas assim. Meu 
ritmo, a minha forma de ser. 
Sou inquieto, pilhado, é uma 
das minhas características. 
No futebol, isso sempre serviu 
para mim. Na vida cotidiana, 
passo um pouco do ponto”, 
disse o treinador.

Sem trabalhar no coti-
diano de uma equipe de 
futebol desde que foi demi-
tido do Lyon, em outubro 
de 2019, Sylvinho depositou 
energias assistindo o futebol, 
mas destaca a importância 
da sua família neste período, 
garantindo que, a partir de 
agora, a dedicação será total 
ao trabalho.

“Nós não ficamos sem 
trabalhar. A gente não para. 
São 13, 14 jogos em um fim 

de semana. São diferentes 
campeonatos, tendências, 
treinadores jovens, obser-
vando os mais experientes e 
o que estão fazendo. Obvio 
que não temos o campo, o 
que é uma dificuldade. Mas 
eu tenho uma vantagem 
muito grande, minha família 
sabe disso, que quando eu 
estou trabalhando é traba-
lho, mas quando estou fora 
do trabalho sei ter uma vida 
social, com a minha esposa”, 

afirmou Sylvinho.
“Não sou murmurador, 

não sou o que fica esperando 
a semana que vem para acon-
tecer, a minha construção 
de carreira foi assim. Passei 
por poucos clubes, me iden-
tifiquei, tenho portas aber-
tas em todos eles. Nesse 
caso agora é ao contrário, 
esqueço a família e trabalho 
manhã, tarde e noite, porque 
sabemos que a demanda é 
grande”, acrescentou.

DIVULGAÇÃO



11Quarta-feira, 26 de maio de 2021  VARIEDADES 9Quarta-feira 26 de maio de 2021  VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Não haverá muita coesão naquilo que você está mani-
festando no decorrer deste dia. Tente deixar a energia 
de Marte fluir, permita que os bons fluídos venham a 
te ajudar naquilo que tange o amor. Realize mudanças 
somente quando a necessidade exigir. A constela-
ção de andrômeda estará ligada a você em diversos 
aspectos de grande relevância na sua vida.

Vai se sentir muito prejudicado neste atual ponto da 
sua vida. Poderá lutar por espaço de forma incansá-
vel, trazendo grandes benefícios para a sua saúde. O 
gigante Sol irá fortificar a sua mente, para ser mais 
sutil. A constelação de cruzeiro do sul poderá modi-
ficar algumas das suas percepções mais profundas 
sobre o seu grande ego.

O planeta vermelho de Mercúrio mostrará tudo o que 
tem dentro do seu peito agora. Já o planeta Júpiter 
tende a te puxar um pouco para a escuridão, esses 
sentimentos só poderão ser extirpados se você for 
realmente forte. A pedra de ágata oferecerá movimen-
tos bem interessantes na construção da sua persona-
lidade. Permita a entrada da luz.

Não adiantará batalhar muito caso você não crie mais 
oportunidades por um novo caminho. Se você encon-
trar mais força no que tiver na Lua, poderá receber a 
ajuda de uma forte pessoa da constelação de Leão. 
Foque em alimentar melhores possibilidades no 
campo do amor. A pedra de esmeralda te dará força 
para gerar novos caminhos ao sucesso.

Um arco-íris muito iluminador irá te conduzir para um 
novo e bom rumo. Sopese apenas o que for impor-
tante. Mesmo que algumas pessoas mais próximas 
te critiquem, deve seguir o caminho do coração, pois 
estará amparado pelo planeta Saturno em ligação com 
o elemento Ar. A pedra de água marinha tende a cons-
truir um caminho próspero para você.

Poderá apresentar um sentimento de amor muito 
grande. Alguém do signo de Virgem irá lhe mostrar 
as possibilidades, para que você possa manifestar e 
influenciar de acordo com a sua vontade. A Água te 
ajudará a vencer algumas dificuldades, mas precisará 
ser resiliente. A pedra de água marinha te ajudará a 
conquistas mais relevantes no campo profissional.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Quem nasce no dia 26 de maio é de Gêmeos com a personalidade de Aquário. Inteligentes e 
expansivos, têm a mente desenvolvida. Seu Q.I. é bem acima do normal. Seu número princi-
pal é o 29, formado de 2, da Lua, e 9, de Marte. São duas influências muito diferentes, que, 
juntos, formam o 11, número que não se resume nem se simplifica. Símbolo de evolução, 
solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 26 de maio 

O planeta Urano fará com que você realize as coisas 
realmente necessárias na sua vida. Precisará tentar 
conduzir o seu dia mais voltado para a área da saúde, 
o planeta Marte será um amigo para esta situação um 
pouco mais complicada. A pedra de opala fará você 
seguir na linha certa e construir um caminho de luz 
muito importante, basta acreditar.

Dê a devida atenção para o que for importante para 
você. O planeta de Júpiter fará com que sinta um 
pouco mais de confiança. Precisará acreditar mais 
no seu potencial. A pedra ametista estará mergulhada 
no seu coração, com muita energia para te sustentar 
ao longo do dia e assim se concentrar no que deve. 
Nas finanças, não aja com muita frivolidade.

Poderá notar que houve muita tranquilidade para você 
obter um rompimento de limites para ganhar mais 
espaço. Só tenha cuidado com o planeta Plutão, ele 
poderá agir de forma traiçoeira, por isso fique um 
pouco mais esperto com o que está acontecendo 
com a sua saúde. Tende a conseguir identificar os 
perigos com maior habilidade.

Diante do componente Fogo, precisará afastar qual-
quer iniciativa nociva neste momento. O planeta de 
Vênus irá gerar alguns problemas para você, muito 
por causa do seu lado mais individualista. Precisará 
melhorar um pouco como vem conversando com as 
pessoas. A constelação de órion te fará mudar sua 
perspectiva sobre o que entende do mundo.

Não terá tantas opções agora para se reencaminhar 
na sua jornada, o astro rei lhe dará um pouco mais 
de força neste momento. Algumas ações de Saturno 
irão te deixar com dúvida. Receberá muitos sinais de 
auxílio no campo amoroso. A constelação de cruzeiro 
do sul facilitará seu encontro com a melhor trajetória 
para o sucesso pessoal.

O certo será poupar o máximo de energia possível, 
para que consiga realizar as outras coisas que você 
tem maior capacidade. O elemento Fogo irá mostrar 
a sua força, de uma maneira muito mais positiva que 
você imaginava. Tente fazer aproximação mais amigá-
vel de uma pessoa do signo de Áries. A constelação 
de ursa maior será uma forte aliada.
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AALARME

APAGOARC
ATEPESOE
NUMERADOR
TAFADONT

GERMESBESO

O Após-
tolo Des-

crente
(Bíblia)

Pequeno
badalo 

ou cam-
painha

Prover no-
vamente
do neces-

sário
O abrigo
contra

ataques
de aviões

Terreiro
de Can-
domblé

Comer a
última

refeição
da noite 

(?) de
serviço,
cômodo
da casa

Et cetera
(abrev.)

Sonha-
dor; senti-

mental

Corretos;
exatos

Fruta de
casca

verde (pl.)

Rogério
Ceni,

técnico
(fut.)

Um, em
inglês

Micror-
ganismo
nocivo à 

saúde (pl.)

Ritmo
musical

português

Conso-
antes de
"nota"

Beijo, em
espanhol

Disposi-
tivo sonoro
Estar em
atividade 

A aluna que mora
no colégio

O pneu que não
desliza no solo

Marcello
(?), ator

brasileiro
Sente medo

Interjeição
de surpresa 
Infringe o
direito de

Estudo
minucioso
Folhagem
da planta

Moeda
argentina
Nome da
letra "F"

As viagens
aéreas

sem
escalas

Depois
da hora
marcada

Dança
clássica
(?)-écler:

o zíper

Aparelho
como a

parabólica

Abertura
para es-

coamento
de água

(?) então:
ainda

Taís
Araújo,

atriz

A parte
de cima

da fração

Não
cozida

A segunda
vogal

Primeiro
verbete
Desligo 
(a luz) 

3/ilê — one. 4/beso. 5/fecho. 6/antony. 7/diretas.
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G C C
L U T A L I V R E

K I T M A N O E L
X A R A C A N A
O E S M O Ç S

A R E S A R C A
A P I R A R A
D O I S M E S E S

B I R R A T A L
M O F O S O C I O

A Ã B A A G U
T O M A R A I T
I A T A D O R
V I T O R I O S O

L O G O M A R C A S

Móvel
comum

em dormi-
tórios (pl.)

Que
apresenta

erro

Aquelas 
de quem
se fala

Estojo
com con-
junto de
objetos

Que tem o
mesmo
nome de

outro

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

A (?):
sem
rumo

Veste
usada por
maestros

A mais
alta carta
no pôquer

Período
de ges-
tação da
cadela

O menino 
que

perdeu
os pais

Teimosia;
zanga

Uns e (?),
banda de

rock 
brasileira

O mais
evidente
sinal de
umidade

Vegetação
de terrenos

baldios

Advocacia-
Geral 

da União
(sigla)

(?) que 
caia,

modelo
de blusa

Documento
de trans-
ferência
bancária

Registro 
de reunião
de condo-

mínio

Símbolos
de em-
presas

Fé
Viaja de

avião
(fig.) 

Membro
do clube
Cosmé-

tico labial

(?) qual:
igual

Indivíduo 
albino

Baú com
tampa

Apelido de
"Isadora"

(?) Carlos,
novelista
Absorvo

o ar

1, em
romanos
Vencedor; 
campeão

Sintoma 
de cáries
Sílaba de
"irmãs"

A peça do
antiquário

Metro
(símbolo)

(?) Stres-
ser, atriz
Formato
do rodo

Penúltima
vogal

Aparência;
aspecto

Esporte
do tipo 

vale-tudo

Resíduos da produ-
ção de
energia
nuclear 

3/doc — kit. 4/ares — esmo — mofo.

O poder do copo de água com sal
Para muitos pode ser apenas misti-

cismo ou superstição, mas o fato é que 
todos os elementos da natureza intera-
gem entre si e vibram energias diferen-
tes o tempo todo. Por isso, alguns têm o 
poder de transmutar ou filtrar energias, 
e mudam nosso ambiente.

Um dos elementos de grande 
poder é o sal. Ele é capaz de sugar 
toda a energia negativa do ambiente 
e do nosso corpo.

Por isso, quando sentir que seu 

corpo está cansado demais, estiver 
quase doente ou desconfiar que te 
invejaram por algum motivo, faça o 
seguinte: na hora de dormir, coloque 
debaixo da sua cama um copo com 
100ml de água e três colheres de sopa 
de sal grosso.

Quando fizer a mistura, vá até sua 
cama mexendo com o indicador o sal 
na água e o coloque embaixo da cama. 
Deixe-o a noite toda, e, no outro dia, 
jogue aquela água no vaso sanitário e 

dê a descarga.
Com a tal mistura irão todas as ener-

gias negativas que, caso continuassem 
no corpo, ajudariam a desenvolver uma 
debilidade ou doença (do corpo e da 
alma) em você.

Outra dica legal é fazer uma oração 
ou uma prece antes de dormir.

Pode repetir a simpatia toda vez 
que se sentir muito cansado ou desani-
mado. Cuide para que crianças ou pets 
não bebam a água.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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CURSO 
O Sesc Umuarama está 

com  vagas gratuitas 
para alunos de inglês, 

são  oito (8) vagas com 
material incluso, total-
mente sem custo. As  

inscrições iniciaram-se 
dia 24 de maio e vão 

até 2 de julho. Idade à 
partir dos 11 anos, ní-
vel da turma Interme-
diário 2, para adentrar 
o candidato necessita 

realizar teste de ni-
velamento e possuir 

renda inferior/até  três 
salários mínimos.. Mais 
informações no telefo-

ne (44) 3623-8050. 

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Suely Nishiyama Sucupira, 
Everaldo Beraldo, Giovana Perboni de Carvalho e Ricardo de Matos Massambani .Da coluna: felicidades.

Quando você tropeçar, mantenha a fé. Quando 
for nocauteado, levante rápido. Não ouça quem 
diz que você não pode ou não deve continuar.   

(Shonda Rhimes)

VIVAS!
Suely Nishiyama 

Sucupira D'Andrea 
Gentil comemora 
aniversário hoje, 
rodeada do ca-

rinho da família, 
e com muitos 

cumprimentos das 
amigas e das irmãs 
queridas. Sempre 
atenta ao volun-
tariado, segue de 
bem com a vida e 

amada pelas netas. 
Beijos da coluna. 

ESPECIALÍSSIMA! 
É dela o dom de mostrar os 

caminhos no empreendedoris-
mo. Isso mesmo,  Sirley Fatima  
de Souza (a Batatinha) é expert 
em mentorar mulheres. Faz o 
diagnóstico, entrevista e traça 
planos juntamente com a em-
presária que foi procurar aju-

da. Suas avaliações são de uma 
excelência ímpar. Atualmente 
-, a  Batatinha está  mentoran-

do 130 mulheres Empresá-
rias  das cidades de Telêmaco 
Borba, Ortigueira e Imbaú. O  

projeto intitulado "Negócio de 
Mulher" com  parcerias Sebrae 

e Klabin - a maior Produtora 
e  exportadora de papéis do 
Brasil. Só tem como resultar 

em SUCESSO.

CAFÉ DELAS
Hoje, às 8h, no Café Delas 

Digital ela fala sore Sororida-
de -, ou seja falará com muita 

propriedade. Fica a dica.
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