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Restaurantes, bares e lanchonetes 
ganham uma hora a mais no Paraná

INTENÇÃO É PERMITIR O TÉRMINO DA REFEIÇÃO ATÉ AS 21H

O governo do Estado decidiu ampliar em uma hora o funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes dentro do 
pacote de medidas mais restritivas para enfrentamento da pandemia de covid-19, que entram em vigor hoje. Agora, 
esse grupo comercial poderá ficar aberto até as 21h. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, 
contudo, seguem permitidas apenas até as 20h, quando se inicia o toque de recolher. l 4

Livre da aftosa

Certificação 
dá acesso a 

mercados mais
promissores

l 3

SKY ROJO
Operação da Polícia Civil de Umuarama deteve ontem 
um homem acusado de exploração sexual de garotas 
de programas. Ele usava um site de encontros para 
manter contato com as vítimas e depois passava a 

ameaçá-las. No cumprimento às ordens de prisão e 
busca, foi apreendida uma arma de fogo e um porrete 

usados para ameaçar as mulheres.     l 8 

Certificados de 
regularização
fundiária são

entregues hoje
l 5

Projeto Inovação 
capacitará 

empresários e 
colaboradores

l 6

Saúde registra 
três mortes 
e mais 105 

casos de covid
l 9
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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 -0,69% 25,91 
Vale ON +0,72% 110,99 
ItauUnibanco PN -0,85% 29,15 
Cogna ON +6,19% 4,29 
Hering ON +6,63% 32,49 
Embraer ON +6,05% 17,87

IBOVESPA: +0,30% 124.366 pontos

Iene 109,83
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 94,53

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,2540 5,2550 -3,3%

PTAX  (BC) -0,6% 5,2833 5,2840 -2,2%

PARALELO -1,1% 5,0600 5,5300 -3,3%

TURISMO -1,1% 5,0600 5,5100 -3,3%

EURO -0,7% 6,4425 6,4444 -0,9%

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 27/05

Iene R$ 0,0481
Libra est. R$ 7,49
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.276,98 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/05 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 1.537,00 33,50 1,2%
FARELO jul/21 390,30 6,50 -8,6%
MILHO jul/21 664,50 40,00 1,5%
TRIGO jul/21 676,25 27,75 -7,7%

SOJA 156,57 -0,6% -5,3% 156,00
MILHO 83,27 -0,1% -13,9% 84,00
TRIGO 82,27 0,0% -9,4% 82,00
BOI GORDO 292,88 0,1% -2,0% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/05 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 27/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -1,2% -2,6%
SOJA Paranaguá 175,00 -0,6% -3,3%
MILHO Cascavel 93,00 -6,5% -9,7%

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

Ponte da Integração Brasil-Paraguai 
avança para 57 por cento de execução

A MARGEM brasileira de Itaipu já investiu cerca de R$ 136 milhões na obra, do total 
previsto de R$ 323 milhões

As obras da Ponte da 
Integração Brasil-Paraguai, 
que ligará Foz do Iguaçu a 
Presidente Franco, sobre o 
Rio Paraná, já avançaram 
para 57% de execução, con-
forme o boletim de maio do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-PR), respon-
sável pela gestão do contrato. 
A margem brasileira de Itaipu, 
segundo o DER, já investiu 
cerca de R$ 136 milhões na 
obra, do total previsto de R$ 
323 milhões.

O relatório do DER mostra, 
também, que a rodovia de 
ligação entre a nova ponte e a 
BR-277, a chamada Perimetral 
Leste, iniciada no final de 
março, já está com 2,52% de 
execução, com investimento 
de R$ 2,6 milhões. A previsão 
é que o custo da rodovia de 
15 quilômetros de extensão, 
com dois viadutos, uma rota-
tória alongada, duas traves-
sias e duas aduanas será de 
R$ 174 milhões.

Para o diretor-geral brasi-
leiro de Itaipu, general João 
Francisco Ferreira, “o estágio 
avançado da obra mostra o 
compromisso de Itaipu com o 
futuro promissor da região de 
fronteira, o desenvolvimento 
e bem-estar da população de 
toda a região”.

Fase atual da ponte – Até o 

fim deste mês, no lado brasi-
leiro da Ponte da Integração, o 
mastro principal da estrutura 
deverá atingir aproximada-
mente 132 metros de altura. 
Nesta segunda etapa, ao longo 
de maio, continuaram os ser-
viços na caixa de equilíbrio, 
simultaneamente à estrutura 
de encontro/acesso, execu-
tada em concreto armado, 
que terá a função de interli-
gar a caixa interna à cota da 

rodovia de acesso à ponte.
A ponte terá 760 metros 

de comprimento e vão-livre 
de 470 metros, o maior da 
América Latina. Serão duas 
pistas simples com 3,6 metros 
de largura, acostamento de 3 
metros e calçada de 1,70 metro 
nas laterais. Ela será maior 
que a Ponte Internacional 
da Amizade e está localizada 
cerca de 10 quilômetros abaixo 
dela, em direção ao Rio Iguaçu. 

Lado de lá
No lado paraguaio, conforme o boletim, o destaque foi a exe-

cução e o deslocamento do quarto trecho de concreto armado, 
em direção à margem do Rio Paraná, nos dias 17 e 18 deste mês. 

Foi também iniciada a execução da segunda etapa da caixa de 
equilíbrio, para elevar sua altura até a cota da rodovia. E, ainda, 
foram executadas as instalações necessárias para comportar os 
cabos de estaiamento da ponte. O mastro principal paraguaio 

deve chegar, até o final do mês, a cerca de 113 metros de altura, 
da fundação ao topo.
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Certificação da febre   
aftosa leva ao acesso  
de mercados promissores

O PARANÁ é o segundo maior produtor de carne suína do Brasil, representando 
21,1% do total do País

A conquista da certificação 
de área livre de febre aftosa 
sem vacinação pelo Paraná, 
concedida pela Organização 
Mundial de Saúde Animal 
ontem (quinta-feira, 27), vai 
alavancar as exportações 
paranaenses. O selo funciona 
como um aval sanitário sobre 
toda a produção agropecuá-
ria do Estado, e deve impac-
tar não somente a exportação 
de carnes e seus derivados, 
que são diretamente vincula-
das à questão, mas também 
produtos agrícolas, poten-
cializando a economia do 
Estado como um todo.

Esse é o principal impacto 
esperado pela certificação, 
almejada há anos pelo setor 
produtivo. “Com a vacina-
ção, existe uma desconfiança 
de que ela é necessária por-
que os animais podem ter a 
doença. Quando você para 
de vacinar, você tem a cer-
teza de que, nessa região, 
ela está erradicada”, explica 
Otamir Cesar Martins, dire-
tor-presidente da Agência 

de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar). “Vamos 
poder alcançar novos merca-
dos que pagam melhor - como 
na carne suína, que chega 
ao dobro do valor em países 
como Japão e Coreia do Sul”.

Segundo o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o 
Paraná é o segundo maior 

produtor de carne suína do 
Brasil, representando 21,1% 
do total do País. No entanto, 
quando o foco é a exporta-
ção, o Paraná cai para terceiro 
lugar, com 13,59% do total. A 
certificação concedida pela 
OIE potencializa esse percen-
tual, abrindo diálogo com mer-
cados que só compram carnes 
de produtores com o selo.

Pecuária de corte
Uma grande mudança pode ser na pecuária de corte. O Paraná 

ocupa a 10ª posição no ranking nacional com um rebanho de 9,3 
milhões de cabeças sendo 6,3 milhões da pecuária de corte e 3 mi-
lhões de cabeças de pecuária leiteira. Na região do Arenito Cauiá 

(Noroeste), com aproximadamente 2 milhões de hectares, por 
exemplo, possui 3,2 milhões de hectares e hospeda apenas 6,5% 

do rebanho bovino paranaense. Atualmente existem técnicas para 
incrementar a produtividade nestas áreas (declivosas), através da 
melhoria das pastagens, aliada ao uso de genética superior, o que 
traria aumento da lotação com produtividade agregada, além de 
ser uma área com imenso potencial para a integração lavoura-pe-
cuária. O sistema de integração é uma estratégia de produção que 
integra culturas anuais e pecuária, no mesmo espaço, em consór-
cio, sucessão ou rotação, e busca potencializar a sinergia entre os 
componentes pecuária e lavoura. O principal objetivo é o cultivo 

do solo por boa parte do ano – em alguns casos, o ano todo – 
conseguindo um incremento na produção de grãos e aumento de 

ganho em carne e leite com custos mais baixos.

Exportação
O novo status do Paraná 

potencializa diretamente a 
exportação de seus produ-
tos, já que libera acesso a 

mercados que só compram 
de quem é certificado. Ra-

fael Gonçalves Dias, gerente 
de saúde animal da Adapar, 

explica que isso acontece 
porque, como a febre aftosa 

é difícil de controlar, ela 
funciona como um ter-

mômetro: zonas livres da 
doença têm bons serviços 
veterinários e controlam 

outras zoonoses.
Ele aponta que, a curto 

prazo, a suinocultura deve 
ser uma das principais 

favorecidas, uma vez que 
ela já tem uma produção 
robusta e suficiente para 

abastecer novos mercados, 
mas atualmente só aces-
sa cerca de um terço dos 
mercados compradores. 

“Já exportamos para bons 
mercados, como Hong Kong, 
Rússia e China. Agora, que-
remos conquistar mercados 
premium: Estados Unidos, 
União Europeia, Japão e 

Coreia do Sul, que pagam 
até o dobro do valor por 
tonelada”, pontua Dias.

Produção
Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secre-

taria da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná produziu 936 
mil toneladas de carne suína em 2020, um aumento de 11,1% 
comparativamente a 2019 que consolidou o Estado como se-

gundo maior produtor da proteína no País. Com relação à expor-
tação, foram 117,9 mil toneladas em 2019, por exemplo, 16% do 
total exportado pelo Brasil. No total, naquele ano, a suinocultu-
ra gerou um Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de R$ 

6,31 bilhões — valor 28% maior que em 2018.
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A ministra Cármen Lúcia, do STF, votou ontem (27) 
pela manutenção da delação premiada firmada pelo 
ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com a 

Polícia Federal. “Por ter requerido o compartilhamento 
de termo de depoimento do colaborador para instrução 

de outra investigação, tem-se que a Procuradoria-
Geral da República mesma reconhece, ao menos com 
relação a parte do acordo de colaboração premiada, 

a possibilidade de atingimento de alguns dos 
resultados exigidos no art. 4º da Lei n. 12.850/2013. 
Nesta fase, tanto afasta a pretensão de se declarar 
a impossibilidade de homologação do acordo de 

colaboração premiada pela sua invalidade”.

Delação de Cabral

Na linha da 
Constituição
No discurso para militares 
do Amazonas, com 
ninguém de máscara, 
Jair Bolsonaro disse: “O 
que queremos é paz, 
progresso e, acima de 
tudo, liberdade. A gente 
sabe que esse último 
desejo passa por vocês. 
Vocês é que decidem, em 
qualquer país do mundo, 
como aquele povo vai 
viver. Ninguém está 
aqui para fazer discurso 
político, mas somos 
seres políticos. Se Deus 
nos deu essa missão, 
vamos aproveitá-la”, e 
acrescentou: “Tenho 
conversado bastante 
com o Braga Netto, nosso 
ministro da Defesa. 
Mais do que obrigação e 
dever, tenho certeza de 
que vocês agirão dentro 
das quatro linhas da 
Constituição, se necessário 
for. Espero que não seja 
necessário, que a gente 
parta para a normalidade. 
Não estamos nela ainda 
[na normalidade], estamos 
longe dela”.

Vídeo de Dória
O senador governista 
Marcos Rogério (DEM) 
exibiu pela manhã 
na CPI em curso no 
Senado trecho de um 
documentário da Globo 
sobre a busca por vacinas 
contra a covid.
A ideia de Rogério era 
expor um áudio vazado 
do governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
dizendo, por exemplo, 
que era preciso pressionar 
os chineses para acelerar 
o fornecimento de 
insumos e vacinas. “Ando 
recebendo ataque de 
Bolsonaro, bolsominion, 
bolso não sei o quê. 
Bando de maluco”, diz 
Doria no áudio exibido 
para os senadores na sala 
de reunião. Rogério, ao 
questionar o depoente 
Dimas Covas, do Instituto 
Butantan, sobre o áudio 
acabou batendo boca com 
o presidente do colegiado, 
Omar Aziz (PSD). Até o 
petista Humberto Costa 
saiu em defesa de Doria 
no episódio.

Números de Renan
Em mais uma indireta ao relator da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI da Covid), Renan Calheiros (MDB-AL), 
a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) presidiu a Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara, com uma placa onde se 
lia “43 processos; 6 inquéritos”. Os dados são alusivos 
aos procedimentos instaurados contra o relator da CPI da 
Covid. Ao longo das sessões da comissão parlamentar de 
inquérito, Renan vem colocando placas com o número de 
mortes por covid no país.

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

Empregos
O BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) aprovou o financia-
mento de duas grandes obras 
de cooperativas no Paraná, 
que, juntas, têm o potencial de 
gerar 9 mil empregos durante 
a construção e 5,8 mil empre-
gos durante a operação - um 
total de 14,8 mil vagas. No 
total, serão R$ 633,9 milhões 
concedidos para investimentos 
da Frimesa e da Lar no Estado.

Imposto de renda
Faltando quatro dias para 
terminar o prazo para entre-
gar a declaração do Imposto 
de Renda 2021, a Receita 
Federal ainda aguarda mais 
de 6 milhões de documentos. 
Quem atrasar a entrega terá 
de pagar multa de 1% sobre 
o imposto devido ao mês, 
com valor mínimo de  
R$ 165,74 e máximo de 20% 
do imposto devido.

Barreiras sanitárias
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) destacou o exemplo 
das cidades do litoral do 
Paraná - Guaratuba, Para-
naguá, Matinhos, Pontal do 
Paraná, Antonina, Morretes e 
Guaraqueçaba - no combate 
à pandemia do coronavírus. 
Os sete municípios do litoral 
do Paraná voltaram a montar 
barreiras sanitárias, no último 
fim de semana, para restringir 
a entrada de turistas. “Quero 
parabenizar a prefeita Lilian Nar-
loch (PSC), de Guaraqueçaba, e 
a todos os prefeitos do Litoral, 
porque de forma corajosa 
assumiram a decisão de fazer a 
barreira sanitária e de fechar o 
litoral do Estado”, disse.

Telecomunicação
A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania 

Luto
Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, 
morreu nessa quinta-feira (27) aos 83 
anos. Arquiteto de formação, foi gover-
nador do Paraná de 1995 a 2002 e 
prefeito de Curitiba por três vezes, com 
mandatos iniciados em 1971, 1979 e 
1989, quando ficou internacionalmente 
conhecido pela implementação do 
sistema integrado de transporte público 
da capital paranaense. Ele estava 
internado desde o dia 21 de maio no 
Hospital Universitário Evangélico Mac-
kenzie, em Curitiba, após apresentar 
um quadro de febre. Segundo o hospi-
tal, a morte se deu por complicações 
de doença renal crônica.

DIVULGAÇÃO

(CCJC) aprovou relatório de 
Pedro Lupion que assegura 
às cooperativas a autoriza-
ção para que elas possam 
prestar serviços no setor de 
telecomunicações. O projeto, 
do deputado Evair de Melo 
(PP-ES), visa dar segurança 
jurídica ao cooperativismo. 
“Entendemos que a medida 
é necessária, uma vez que a 
legislação atual não é clara 
e aponta falta de segurança 
jurídica para a prestação 
do ser viço por par te das 
cooperativas no país”, disse 
o deputado.

Suspeição de Moro 
A defesa do ex-presidente Lula 
pediu ao presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, que marque 
a retomada do julgamento da 
suspeição do ex-juiz Sergio 
Moro em relação ao petista. O 
plenário da Corte tem maioria 
para declarar o ex-ministro 
suspeito no caso do triplex do 
Guarujá, cuja sentença já foi 
anulada pelo Supremo, mas o 
julgamento foi interrompido em 
22 de abril por um pedido de 
vista do ministro Marco Aurélio 
Mello. O decano já devolveu o 
processo a julgamento. 

Encomenda 
tecnológica
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse que 
o governo deve assinar na 
próxima semana um contrato 
de encomenda tecnológica 
com a AstraZeneca que vai 
possibilitar a fabricação do 
ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA), necessário para 
produção da vacina contra a 
covid-19 pela Fiocruz. Com 
isso, segundo Queiroga, a 
expectativa é de que toda 
a população acima de 18 
anos seja vacinada até o 
fim de 2021.

Restaurantes bares
e lanchonetes ganham 
uma hora a mais no PR

A INTENÇÃO é permitir que as pessoas que já estão nos estabelecimentos possam 
terminar a refeição até as 21h, sem consumo de álcool após as 20h

O Governo do Estado deci-
diu ampliar em uma hora o 
funcionamento de restauran-
tes, bares e lanchonetes dentro 
deste pacote de medidas mais 
restritivas para enfrentamento 
da pandemia de covid-19 – as 
determinações passam a vigorar 
a partir de hoje (28). Agora, esse 
grupo comercial poderá ficar 
aberto até as 21 horas. A venda 
e consumo de bebidas alcoóli-
cas em locais públicos, contudo, 
seguem permitidas apenas até 
as 20 horas, mesmo horário do 
chamado “toque de recolher”.

De acordo com a Casa Civil 
do Estado, responsável pela 
peça jurídica, esse ramo tam-
bém é considerado essencial 
por fornecer alimentação. A 
intenção é permitir que as 
pessoas que já estão nos esta-
belecimentos possam termi-
nar a refeição até as 21h, sem 
consumo de álcool após as 
20h. Ou seja, serão exceção à 
regra de limitação de circula-
ção, com início às 20 horas. O 
atendimento, contudo, precisa 
ser restrito a 50% do público 
no salão. Já na modalidade 
de entrega fica permitido o 
funcionamento 24 horas. Fica 
vedado o consumo no local 
nos domingos, mas com o 

delivery permitido.
Esta é a única mudança 

em relação ao decreto publi-
cado na terça-feira (25). As 
novas regras começam a 
vigorar às 5h desta sexta-
-feira (28) e valem até as 5h 
do dia 11 de junho. Medidas 
mais rígidas adotadas pelos 
municípios terão apoio da 
administração estadual.

O texto prevê restrição da 
circulação de pessoas e de 
venda e consumo de bebida 
alcoólica em espaços de uso 
público ou coletivo depois 
das 20 horas. Comércio e 
atividades não essenciais 

seguem proibidas de funcio-
nar aos domingos. Isso se 
aplica a restaurantes, sho-
pping centers e academias.

Nos outros dias da semana, 
o comércio de rua, galerias, 
centros comerciais e estabe-
lecimentos de prestação de 
serviços não essenciais 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.

Continuam proibidas ativida-
des que causem aglomera-
ções, como casas de shows, 

circos, teatros e cinemas; 
eventos sociais e atividades 

correlatas em espaços fecha-
dos, como casas de festas, 

de eventos, incluídas aquelas 
com serviços de buffet; os 

estabelecimentos destinados 
a mostras comerciais, feiras, 
eventos técnicos, congressos 
e convenções; casas noturnas 
e correlatos; além de reuniões 
com aglomeração de pessoas, 
encontros familiares e corpo-
rativos. As práticas religiosas 
devem atender a Resolução 
440/2021 da Secretaria da 
Saúde, publicada em 26 de 
fevereiro, que orienta tem-

plos, igrejas e outros espaços 
a adotar, preferencialmente, 
o formato virtual. Em casos 

de atividades presenciais, os 
locais devem respeitar o limite 

de 35% de ocupação.

Os colégios estaduais farão hoje (28) a quinta entrega de alimentos do 
ano para as famílias mais vulneráveis da comunidade escolar. Novamen-
te, todas as 2,1 mil escolas da rede vão distribuir kits de alimentos não 
perecíveis, como aconteceu na terceira entrega, no fim de abril, além de 

produtos da agricultura familiar.Foram adquiridos pelo Fundepar 219.697 
kits compostos por 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de 

macarrão, 1 quilo de fubá, 1 quilo de açúcar e 1 litro de óleo de soja, 
que serão entregues às famílias de estudantes regularmente matriculados 
nos colégios da Rede Estadual de Ensino e beneficiárias do Programa 

Bolsa Família ou inscritas no CadÚnico. Foram investidos mais de R$ 12 
milhões, sendo R$ 7.224.009,49 em 1.515.909 quilos (1,51 mil 
toneladas) nos kits e outros R$ 4.797.916,00 em 1.515.322 quilos 

de produtos da agricultura familiar.

Demais Atividades
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Regularização fundiária 
é entregue no Jardim 
Nova Esperança 

A Diretoria de Habitação da 
Prefeitura de Umuarama entrega 
hoje (sexta-feira, 27) os certifica-
dos de regularização fundiária 
para os moradores do Jardim 
Nova Esperança, na região do 
Sete Alqueires. O processo foi rea-
lizado pelo município através da 
empresa Formata, por intermé-
dio da Companhia Habitacional 
do Paraná (Cohapar) e Caixa 
Econômica Federal.

Serão entregues 130 certi-
ficados, informando aos pos-
suidores dos imóveis que os 
trâmites estão finalizados. A 
documentação já foi encami-
nhada ao cartório de registro de 
imóveis e, quando os serviços 
forem finalizados as famílias 
serão informadas. As escritu-
ras serão fornecidas sem custos 
para os proprietários. Em caso 
de dúvidas, podem procurar a 
Diretoria de Habitação.

A empresa Formata foi con-
tratada para os levantamentos 
e a parte burocrática. “A escri-
tura é a garantia de direito 
da propriedade do imóvel. 
Também valoriza o terreno e 
assegura o direito de poder 
transferir o bem aos familiares 
(por herança) ou vendê-lo por 
um valor justo, bem como o 
acesso a financiamentos para 
obras de reforma e amplia-
ção”, justificou o diretor de 
Habitação, Edson Ortiz.

A entrega, em reunião de 
trabalho às 19h30 no ginásio 
de esportes do Jabuticabeiras, 

é a última do contrato com a 
empresa, que previa a regu-
larização de 472 imóveis. Já 
foram realizadas entregas de 
certificados para beneficiá-
rios dos bairros Alto da Glória, 
Mutirão do Parque Industrial I 
e Mutirão do Alvora. Agora é a 
vez do Jardim Nova Esperança.

Este é um trabalho inédito 
na história de Umuarama, ini-
ciado com ordem de serviço 
em julho de 2018 para per-
mitir a posse definitiva aos 
moradores. De acordo com o 
secretário municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação, Isamu 
Oshima, já foram regulariza-
dos 55.135 m² de terrenos no 
Parque Industrial (170 lotes), 
14.930 m² no Alto da Glória (53 
lotes) e 24.116 m² no Mutirão 
do Jardim Alvorada (114 lotes), 
totalizando 337 lotes e mora-
dias que há anos são ocupadas 
por famílias sem a segurança da 
propriedade definitiva.

A empresa contratada vem 
mantendo contato com as 
famílias desde 2018. O cro-
nograma precisou ser reade-
quado devido à pandemia, 
período eleitoral e outros 
imprevistos. O prefeito Celso 
Pozzobom lembra que a docu-
mentação é fundamental para 
garantir o direito à proprie-
dade. “Além de segurança, a 
regularização traz outras van-
tagens, como a valorização e 
até o acesso a financiamentos 

para obras de reforma e 
ampliação”, disse.

Para o município, com os 
terrenos regulares é possível 
atualizar o cadastro imobiliá-
rio. “Áreas não documentadas 
não aparecem nos mapas e 
nas estatísticas. A regulariza-
ção possibilita aos moradores 
acesso a serviços públicos que 
antes a Prefeitura não podia 
implantar, como pavimentação 
asfáltica, galerias e dispositivos 
de atendimento à população 
nas áreas de educação, saúde 
e assistência social”, pontuou.

O processo de regularização 
fundiária teve o apoio de lide-
ranças como o ex-deputado 
estadual Fernando Scanavaca, 
o deputado estadual e secre-
tário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes, o ex-deputado 
federal Osmar Serraglio e a dire-
ção da Cohapar, que investiu R$ 
350 mil. “Unimos esforços para 
que as famílias tenham acesso 
aos documentos sem custos”, 
completou Pozzobom.

O secretário Isamu lembrou 
que a iniciativa reuniu enge-
nheiros, topógrafos e a equipe 
do município acompanhou 
todo o processo, demarcações 
e projetos. “Com a documen-
tação em dia, finalmente os 
moradores terão a posse defini-
tiva dos seus lotes e casas, pois 
até hoje não eram legalmente 
donos dos lares onde vivem há 
tantos anos”, finalizou.

Câmara decreta luto oficial
pela morte de ex-vereador

O ex-vereador Lucilenio 
Alvares Palomo, morreu ontem 
(quinta-feira, 27) aos 48 anos, 
devido a complicações da covid-
19. Lucilenio foi vereador entre 
2001 e 2004. Aprovado em con-
curso público, iniciou carreira na 
Guarda Municipal de Umuarama 
em setembro de 2006.

O velório aconteceu entre 
as 10h e as 16h, na capela 
01 do Memorial Umuprev. O 
sepultamento foi no Cemitério 
Municipal. O Guarda Municipal 
e ex-vereador deixa esposa e 
dois filhos. Por meio de nota, 
a Prefeitura de Umuarama 
manifestou profundo sen-
timento de condolências 
aos colegas da corporação, 

LUCILENIO foi mais uma vítima da 
covid-19 e esteve internado por diversos 
dias, a maior parte do tempo ocupando um 
leito de UTI

familiares e amigos.
Por meio de Ato, o presi-

dente da Câmara Municipal, 
Fernando Galmassi, decre-
tou luto oficial de três dias no 
âmbito do Poder Legislativo 
em decorrência do falecimento 
do ex-vereador.

Lucilenio foi mais uma 
vítima da covid-19 e esteve 
internado por diversos dias, 
a maior parte do tempo ocu-
pando um leito de UTI. Sua 
morte deixa a comunidade 
enlutada e também o Poder 
Legislativo Municipal, que 
deverá permanecer com ban-
deiras a meio mastro por três 
dias, conforme vigência do 
Decreto de Luto Oficial.

R
E

D
E

S
 S

O
C

IA
IS

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

coluna
5Sexta-feira 28 de maio de 2021  GERAL@oparana hojenews

Quem diria
Os ministros do STF, cuja 
maioria criticou tanto o MPF 
na Lava Jato, agora usam 
argumento para derrubar a 
delação de Cabral de que o 
MPF não validou as tentati-
vas de acordo.

Ou seja...
... É como cuspir num copo 
d’água quente e beber depois 
a água morna.

Zona Sul
O deputado federal Dr. Luizi-
nho assumiu a presidência 
do Progressistas do Rio de 
Janeiro já fazendo mudanças: 
a sede do partido sai do Cen-
tro para Botafogo.

Caldo entornou
Na Paraíba, há um movi-
mento sigiloso para o atual 
governador João Azevedo 
(Cidadania) apoiar Lula contra 
Jair Bolsonaro. Já o PSDB 
não suporta o PT, que tem 
como presidente estadual 
o deputado federal Pedro 
Cunha Lima, filho do ex-se-
nador Cássio Cunha Lima. 
Ambos estão alinhados com 
o presidente Bolsonaro e o 
partido vai lançar candidatura 
própria no 1º turno.

Fora do páreo
Prestes a trocar o PSB pelo 
PT para disputar novamente 
o Governo da Paraíba, Ricardo 
Coutinho tornou-se inelegível 
pelo TSE, numa votação de 
6x1 que não acolheu o recurso 
da defesa e poder concorrer 
a cargos políticos. Em 2014, 
ele havia sido condenado por 
abuso de poder econômico e 
político a oito anos.

#VotaKigali
Dia 2 de junho, a Frente 
Parlamentar Ambientalista 
faz evento on-line sobre a 
Emenda de Kigali. O projeto 

Cabral x Judiciário
O Supremo Tribunal Federal derrubou a delação do ex-gover-
nador Sérgio Cabral, fechada com a Polícia Federal, na qual 
ele cita, sem rodeios, supostas negociatas do ministro Dias 
Toffoli, de Aécio Neves e outros políticos e togados. A Coluna 
apurou que Cabral só tem agenda de visitas com os citados 
para comprovações. Sua defesa insistia com a PF para abrir 
o inquérito, que, segundo conta, descobriria tudo se fosse a 

fundo. Cabral tem mais de 300 anos de condenação e muitos 
anos ainda a cumprir em regime fechado. Sua situação agora 

vai piorar. Além de continuar trancado na cela, no Rio, ele 
será alvo de processos na área civil e criminal movidos pelo 
ministro Toffoli, a esposa do togado e um advogado suposto 
intermediador das vantagens indevidas por sentenças favorá-
veis a políticos, que o ex-governador citou. A família de Cabral 
está revoltada. Contam que a PF poderia abrir o inquérito com 

ou sem delação para avançar sobre o que ele contou. 

chegou à Câmara dos Depu-
tados há exatos três anos. 
De lá para cá, 120 países 
já ratificaram, compro-
metendo-se a reduzir os 
gases HFCs em aparelhos 
de ar condicionado, uma 
das principais pautas mun-
diais do Meio Ambiente. 
Por aqui, nada avançou.

Variantes
Portugal não registrou morte 
por covid-19 nas últimas 48 
horas, mas há mais de 500 
infectados com o SARS-CoV-2, 
de acordo com o boletim 
divulgado pela Direção-Geral 
da Saúde. Muitos brasileiros 
estão evitando voos que fazem 
escalas na terra mãe.

Assistindo a tudo
De um leitor que mora em 
Lisboa: as manifestações do 
presidente Bolsonaro com 
aglomerações públicas e 
ausência de máscaras são 
interpretadas como uma 
agressão ao mundo e não 
apenas ao povo irmão. A 
imprensa europeia passou do 
espanto à galhofa, comparan-
do-o ao irracional. 

Respirando, por ora
Denunciado pela PF na com-
pra de 500 “respiradores tes-
tados em porcos”, Geraldo 
Júlio está recluso. Um dossiê 
sobre a compra já chegou à 
CPI da Pandemia no Senado.

Lerner
Não é apenas um político que 
se foi. A morte do ex-gover-
nador do Paraná e ex-prefeito 
de Curitiba Jaime Lerner dei-
xou os paranaenses órfãos de 
um homem que idealizou e fez 
da capital referência ambiental 
no mundo, com parques e 
bosques em meio à selva de 
pedras, e a criação dos cor-
redores BRT com inovadores 
estações de embarque.



6 LOCAL   Sexta-feira, 28 de maio de 2021

Rua Dr. Camargo, 5139
Umuarama - PR.

gm_graficamodelo@hotmail.com

MODELOMODELOMODELO
Gráfica

Impressos em Geral

Tico
3622-6505(44)

44. 99842-0901

Sebrae e Aciu lançaram projeto para 
capacitar empresários e colaboradores

O OBJETIVO é capacitar, despertar e conectar o empresariado às tendências de um 
cenário marcado por mutações inéditas, motivadas pela prolongada pandemia

O Sebrae e a Aciu são par-
ceiros no projeto Inovação & 
Negócios. O objetivo é capa-
citar, despertar e conectar o 
empresariado às tendências 
de um cenário marcado por 
mutações inéditas, motivadas 
pela prolongada pandemia.

Uma ampla programa-
ção foi pensada e já posta 
em andamento, levando em 
conta fatores como hábitos 
de consumo de públicos dife-
renciados, e as adequações 
que o varejo precisa viabilizar 
em períodos relativamente 
curtos, a fim de constituir um 
contexto viável e revitalizar a 
relação comércio/consumidor.

A agenda, que será divul-
gada mês a mês, contempla 
reflexões sobre determinado 
negócio e o restante do mer-
cado, planejamento, execução, 
adaptação e monitoramento 
de ações e resultados.

CRONOGRAMA
O projeto já disponibiliza 

o conteúdo ‘Consultoria e 
Gestão da Crise para Micro 
e Pequenas Empresas’ (até 5 
de junho), a cargo de Renata 
Cristiane da Silva. Também 
já está disponível (até 31 
de maio) ‘Declaração DASN 
para MEIS’,  com os con-
sultores Henrique Pugin e 
Vinicius Robles.

O projeto será oficialmente 
lançado em 10 de junho, às 
19h, com a palestra online ‘Por 
que minha empresa existe?’, 
ministrada por Perseu Bastos.

Também em destaque no 
primeiro ciclo da programação 
a Jornada Digital de Inovação, 
com os workshops Canvas 
Modelo de Negócios (18/6, às 
8h30), Canvas Proposta de 
Valor (8h30), Plano Estratégico 
BSC (2/7, às 8h30) e Plano de 
Ação com OKR (9/7, às 8h30). 
As vagas são limitadas. Os 
interessados devem entrar 
em contato pelos telefones 
(44) 3621-6700 (Aciu/Camila) 
e 3623-8101 (Sebrae/Michele).
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Comece já
Para começar temos, já em 
curso, a Consultoria de Gestão 
da Crise para Micro e Pequenas 
Empresas, com Renata Cristiane 
da Silva. Paralelamente, até a 
próxima segunda-feira (31), o 
projeto Inovação & Negócios 
disponibiliza Consultoria de 
Gestão da Crise e Declaração 
DASN para MEIS – com 
Henrique Pugin e Vinicius 
Robles. Não perca tempo e 
agende. As consultorias são 
gratuitas. Basta ligar para (44) 
3621-6700 (Aciu/Camila) ou 
3623-8101 (Sebrae/Michele).

Quadrimestre bom
Umuarama fechou o quadrimestre 
com saldo de 1.077 postos de 
trabalho com carteira assinada. 
O dado é do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério de 
Economia, e corresponde à 
diferença entre o total de 
admissões e de desligamentos 
entre janeiro e abril, com 4.977 
pessoas contratadas e 3.900 
demitidas no período.

Setores nivelados
Indústria, serviços e comércio 
apresentam saldos robustos, 
colocando o município entre os 
principais geradores de empregos. 
Segundo o Caged, os setores 
respondem, em conjunto, pela 
geração de aproximadamente 
30 mil empregos diretos (dados 
atualizados). Construção civil 
e agropecuária encerraram o 
quadrimestre com saldos estáveis, 
em ascensão.

Auxílio para empresas
O governo estadual ampliou em 
35% o valor que será destinado 
ao auxílio emergencial para 
microempreendedores individuais 
(MEIs) e microempresas afetados 
pela pandemia de Covid-19. A 
medida atenderá aproximadamente 
125 mil empresas. O Estado vai 
disponibilizar um site específico 
para adesão, além de um aplicativo, 
para movimentações.

Parcelas de R$ 250
Os recursos são do Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza (Fecoop). 
Microempresas de oito segmentos 
cadastradas no Simples Nacional 
e registradas até 31 de março 
de 2021 receberão R$ 1.000. Já 
as microempresas sem inscrição 
estadual e MEIs terão direito a R$ 
500. Os montantes serão pagos em 
parcelas de R$ 250. A lei também 

Parceria afiada
O projeto Inovação & Negócios, iniciativa do Sebrae e Aciu, surgiu 

para capacitar, despertar e manter o empresariado conectado 
às tendências e transformações contemporâneas. Repensar o 

negócio tem sido uma premissa ao longo da pandemia e a iniciativa 
preparou uma série de ações afins. As programações mensais serão 

divulgadas assiduamente. Fique atento.

prorroga por 120 dias a validade 
das certidões negativas de débitos 
tributários e de Dívida Ativa.

Live foi sucesso
A live realizada na terça (25) pelos 
canais do Portal Cidade Umuarama 
contou com uma expressiva 
audiência, que enviou perguntas 
e interagiu com os médicos da 
Associação Médica de Umuarama 
(AMU). A iniciativa faz parte das 
ações da AMU, em parceria com 
a Aciu, em prol da promoção da 
saúde, bem-estar e prevenção de 
doenças, por meio de informações 
de qualidade à população.

Cresol a mil
Uma das melhores notícias 
da semana é a atualização do 
cronograma de instalação da 
primeira agência do sistema Cresol 
em Umuarama. A unidade referencial 
será construída no cruzamento da 
avenida Paraná com rua Aricanduva 
(atual Casa Agropecuária). A 
inauguração está prevista para 
dezembro ou, mais tardar, janeiro. 
Vale destacar que a Cresol já atende 
na cidade, através de um escritório 
de negócios no térreo do Edifício 
Canadá.

Inglês gratuito
O Sesc conta com oito vagas 
gratuitas para o curso de inglês. As 
inscrições ocorrem até 2 de julho. Os 
candidatos devem ter, no mínimo, 
11 anos, e renda familiar inferior 
ou de até três salários mínimos. 
Informações pormenorizadas podem 
ser obtidas pelo  telefone (44) 3623-
8050.

Encontro de Donos de 
Negócios
Em parceria com a Aciu, o instituto 
Idebrasil promove o Encontro 
de Donos de Negócios -  7 Dicas 
Para Melhorar os Resultados 
Imediatamente. Será no dia 8 de 
junho, no auditório do Hotel Caiuá, 
em diversos horários (8h, 10h15, 16h 
e 19h30). O conteúdo será ministrado 
pelo especialista em gestão Elton 
Petterle. Os participantes deverão 
doar um quilo de alimento não 
perecível, que será repassado para 
entidades beneficentes. Garanta 
sua participação acessando https://
umuarama.idebrasil.com.br/.

"A única sabedoria que uma pessoa 
pode esperar adquirir é a sabedoria 
da humildade" - T. S. Eliot

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

A Polícia Civil de Umuarama 
deflagrou na manhã de ontem 
(quinta-feira, 27) a Operação 
Sky Rojo, dando cumprimento a 
um mandado de prisão preven-
tiva em desfavor de um homem 
de 49 anos, além de dois man-
dados de busca e apreensão 
em dois endereços utilizados 
pelo mesmo suspeito.

As investigações desenvol-
vidas pelo Grupo de Diligências 
Especiais (GDE) da Polícia Civil 
de Umuarama revelaram ao 
paradeiro do homem acusado 
de explorar garotas de progra-
mas. De acordo com o que foi 
apurado, o acusado entrava 
em contato com as mulheres 
através de um site de anún-
cio de programas sexuais. 
Marcava um encontro simu-
lando ser cliente e, ao chegar 
no local combinado, identi-
ficava-se como um agencia-
dor de programas da cidade 
de Umuarama e exigia que 
as mulheres lhe repassassem 
parte dos valores obtidos pelos 
programas sexuais.

Aquelas que não concor-
davam com a proposta pas-
savam a ser perseguidas ime-
diatamente, sofrendo ameaças 
e todo tipo de coação física e 
moral, sendo obrigadas até 
mesmo a deixar a cidade.

Conforme relato das víti-
mas, o suspeito utilizava uma 

ARMA apreendida, além de um pedaço de madeira (usado para ameaçar as vítimas), 
telefones celulares e anotações com nomes de clientes

Operação Sky Rojo 
prende acusado de 
exploração sexual

arma de fogo para amea-
çá-las e também mantinha 
um apartamento, em que as 
mulheres utilizavam como 
ponto de encontro para os 
programas sexuais.

DENÚNCIAS
O trabalho da Polícia Civil 

foi dificultado pelo fato de 
nenhuma das mulheres perse-
guidas pelo suspeito ter inten-
ção de prestar depoimento, 
por medo de sofrer retaliações. 
Agora, com a prisão do homem 
acusado, a Polícia Civil espera 
que as vítimas compareçam 
para prestar seus depoi-
mentos, garantindo que o 
suspeito seja devidamente 

OBEMDITO

punido por seus crimes.

BUSCAS
Durante as buscas foi 

apreendida uma pistola cali-
bre .380 e diversas munições 
do mesmo calibre. A arma de 
fogo está registrada em nome 
do suspeito. Além disso, foram 
apreendidos diversos apare-
lhos celulares, uma máquina 
para passar cartão de crédito 
e anotações que comprovam 
o agenciamento de programas.

Duas garotas de programas 
foram encontradas em um dos 
endereços diligenciados pela 
polícia. Elas foram encami-
nhadas à delegacia e presta-
rão depoimento sobre os fatos.

Na tarde de ontem (quin-
ta-feira, 27) foram transferi-
dos onze presos da carcera-
gem de Umuarama e região 
para a cidade de Guaíra. A 
ação foi capitaneada pelo 
Departamento de Execuções 
Penais (Depen) e Seção de 
Operações Especiais (SOE). 
Todos os presos transferi-
dos são acusados de crimes 
sexuais e estavam detidos em 
cadeias da região. Em contra-
partida, foram trazidos para 
Umuarama outros onze presos 
que respondem por outros cri-
mes. Atualmente a cadeia tem 
179 presos, mas foi projetada 
para abrigar 64.

Transferidos 

Prisão
O homem preso, permanecerá preso na cadeia pública de Umuarama 
e responderá pelo crime de Rufianismo na sua forma qualificada (art. 

230, §2º, do CP), com penas de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, 
além de eventuais violências físicas que forem apuradas ao longo das 

investigações. A operação foi batizada como Sky Rojo em alusão a 
uma série, de mesmo nome, da empresa Netflix, que conta a história 
de três garotas de programas que são perseguidas pelo seu cafetão.

Um homem de 32 anos foi 
preso em Umuarama ontem 
(27) à tarde, após ter furtado 
dois mercados. Ele foi pego com 
três potes de Nutella (creme 
de avelã), no valor de R$ 
21,46 cada, e 3,37 quilos 
de alcatra (R$ 164,79). Os 
crimes aconteceram na quinta em 
um estabelecimento situado no 
entorno da praça Papa Paulo 
VI, e noutro, na rua Rolândia. 
O flagrante ocorreu perto da 

Catedral, quando o ladrão foi flagrado pelo sistema de monitoramento. Depois 
de localizado, o autor do crime foi conduzido à delegacia.
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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

Depois do sucesso da 
primeira obra: ‘Metodologias 
Ativas: Vivências no Ensino 
Superior’, iniciativa do 
Programa Institucional de 
Valorização do Magistério 
Superior (Pró-Magíster), com 
a organização dos professores 
Luiz Roberto Prandi e Paulo 
Henrique Tomazinho, um novo 
planejamento nesta mesma 
proposta já foi iniciado.

Se trata de uma segunda 
publicação com a assinatura 
da Universidade Paranaense 
– Unipar, mais uma obra 
coletiva, desta vez abordando 
o ensino remoto, com 
o objetivo de reunir as 
experiências dos docentes da 
casa e, assim, contribuir de 
forma didático-pedagógica, 
com todos os professores. 
“Estamos vivendo um 
momento diferenciado na 
educação, tenho certeza de 
que cada autor apresentará 
conteúdos muito ricos a 

este respeito”, pontuou o 
coordenador do Pró-Magíster, 
professor Prandi.

O convite ao corpo docente 
já foi feito, agora eles têm 
até o fim de junho para 
entregar suas participações. 
A ideia é que a publicação 
seja organizada e preparada 
para que o seu lançamento 
aconteça no mês de outubro, 
especialmente no Dia do 
Professor (15).

O livro ‘Metodologias 
Ativas: Vivências no Ensino 
Superior’ foi publicado com 
a participação valiosa de 16 
autores.

Nova publicação abordará o ensino remoto; corpo 
docente da Unipar já foi convidado a participar

Pró-Magíster inicia planejamento para 
nova obra acerca das vivências no 
ensino superior

Saúde registra três  mortes e mais 
105 casos de covid em Umuarama

Duas mulheres  e  um 
homem, respectivamente de 
57, 62 e 48 anos, morreram 
devido a complicações da 
covid-19 entre segunda (24) 
e ontem (quinta-feira, 27). 
Um óbito foi registrado no 
domicílio e outros dois no 
Hospital Uopeccan, aumen-
tando para 188 os umua-
ramenses que perderam a 
vida na luta contra a doença. 
Ainda ontem (quinta), mais 
105 casos foram confirma-
dos pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Agora são 11.841 

diagnósticos positivos para o 
coronavírus, dentre as 29.622 
notificações de síndromes 
gripais registradas desde o 
início da pandemia. Desse 
total, 15.899 suspeitas foram 
descartadas, 10.854 pessoas 
s e  c u ra ra m  d a  i n fe cçã o 
pelo vírus e 1.882 pessoas 
com suspeita de contami-
nação aguardam exames 
ou o fim da quarentena.

Umuarama possuía até o 
final da tarde, 769 pessoas 
positivadas em isolamento 
domiciliar e 55 hospitalizadas, 

Jovem foi preso após esfaquear 
mulher que ameaçava sua mãe

17 em unidades de terapia 
intensiva e 38 em enferma-
rias. Nas Alas Covid dos hospi-
tais da cidade, as 37 UTIs con-
veniadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) estavam lotadas e 
pacientes ocupavam 56 das 64 
vagas de enfermarias (87,5%).

Na área da 12ª Regional de 
Saúde, 88 pacientes aguar-
dam leitos hospitalares para 
internação (29 em UTIs) e em 
toda a Macronoroeste, 253 
pacientes com Covid-19 espe-
ram pela liberação de leitos 
nos hospitais conveniados.

Um garoto de 18 anos, 
que entrou na maioridade 
há dois dias, foi preso ontem 
pela manhã por policiais mili-
tares depois que esfaqueou 
uma mulher que ameaçava 
sua mãe. O caso aconteceu no 
Conjunto 28 de Outubro.

A mulher vítima dos gol-
pes, desferidos com dois 
facões, foi socorrida e levada 
inconsciente ao Hospital 
Cemil de Umuarama por uma 
equipe do Samu.

Segundo a mãe do jovem 
acusado, ela estava com o filho 
em sua casa, situada à rua 13 
de agosto, quando a mulher 
(vítima) chegou ao endereço 
em pilotando uma motoneta 
Honda Biz. Em seguida, por-
tando uma faca, teria invadido 
o quintal e começou a amea-
çar a moradora, até que o filho 
interveio e reagiu à agressão 
contra a mãe.

Vizinhos acionaram a 
Polícia Militar e o Samu.

O garoto chegou a registrar 
em vídeo pelo telefone celu-
lar, imagens da mulher esfa-
queada e confessou o crime. 
Posteriormente o vídeo foi 
divulgado em redes sociais.

Capturado poucos minu-
to s  d e p o i s  d e  te r  e s fa -
queado a mulher,  perto 
de sua casa, o garoto foi 
conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde foi colocado 
à disposição da Justiça.

JOVEM detido na delegacia e, sobre a mesa, dois facões usados por ele e a faca, que 
segundo o rapaz, era usada pela vítima

Segundo relatos da mãe 
dele, a mulher que sofreu os 
golpes teria mantido um rela-
cionamento com seu atual por 
um período de quase dois anos 
e não superou a separação. Ela 

afirmou ainda possuir regis-
tros de mensagens após ter 
sofrido ameaças.

A mulher ferida permanecia 
internada, até o final da tarde de 
ontem, na enfermaria do hospital.

Uma carreta Volvo FH, com placas de Umuarama, foi apreendida em 
Florínea/SP com uma carga de celulares contrabandeados. A apreensão 
foi realizada na Rodovia Miguel Jubran (SP-333) pela Polícia Rodovi-
ária. Na cabine foi encontrado um fundo falso, onde estavam os 465 
aparelhos celulares de marcas diversas, provenientes do Paraguai e sem 
nota fiscal. A mercadoria foi avaliada em R$ 750 mil. O condutor 

foi preso, em flagrante, acusado de contrabando e descaminho. Ele foi 
solto após pagar R$ 1,3 mil de fiança. Os produtos foram entregues 

na Polícia Federal de Marília.
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COBALT 1.8 ELITE 16/17          BRANCO                              COMPLETO, AUT, COURO                              R$ 54.900,00

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

CRUZE 1.8 SPORT6 LT 15/15          BRANCO                              COMPLETO, AUT, COURO                              R$ 64.900,00

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

ECOSPORT 2.0 FREESTYLE 15/15          BRANCO                              COMPLETO, AUT                              R$ 54.900,00

.

FORD KA 1.0 SEL 16/17          BRANCO                             COMPLETO                   

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

R$ 44.900,00 

Circuito Capital da Amizade de
Xadrez Online teve a 2ª etapa

P r o m o ç ã o  c o n j u n t a 
entre a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel) 
e o Clube Virtual Xadrez 
Umuarama, o Circuito Capital 

da Amizade de Xadrez Online 
teve nesta semana a segunda 
etapa, realizada na terça-feira 
(25), reunindo 26 participan-
tes. Os jogos foram disputados 

a partir das 20h, pelo sistema 
suíço, com sete rodadas e 
cinco minutos de nocaute para 
cada participante.

Os destaques da rodada 
foram Carlos Gustavo da Silva 
(@gustavfide), que disputou 
por Umuarama e foi o cam-
peão, Renan de Souza Santos 
(@renanxadrez),  de São 
Manoel do Paraná (segundo 
lugar) e Claudemir Pereira de 
Lima Júnior (@claujunior), de 
Maringá (terceiro colocado). 

O melhor participante do 
sexo feminino foi Maíra Rita 
Antonelli (@ma_antonelli), 
de Manoel Ribas (PR) e o 
melhor Sub-18 foi Davi Pires 
de Lara (@davipires15), de 
Campo Mourão.

Os participantes mais bem 
colocados fazem parte de um 
ranking que e cada etapa pre-
mia os vencedores com meda-
lhas e ao final do ano os cam-
peões receberão troféus. A 
competição teve a organização 

do coordenador do Clube 
Virtual Xadrez, Guilherme 
Serafim, e de Matheus Casola, 
ambos ex-atletas de xadrez 
de Umuarama. O secretário 
de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, parabenizou os 
vencedores. “Agradeço a 
todos pelo interesse e pelo 
apoio. Esperamos que o ran-
king ajude a estimular esse 
esporte, que ajuda a desen-
volver o intelecto e o raciocí-
nio”, comentou.

O Real Madrid confirmou a saída do técnico Zinedine Zidane nesta quin-
ta-feira. A informação já havia sido dada por diversos veículos e jornalistas 
na noite da última quarta-feira. Apesar do desempenho ruim na tempora-
da, o clube também agradeceu os serviços prestados pelo ex-comandante. 
“É tempo de respeitar sua decisão e mostrar nosso agradecimento por seu 

profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos, e pelo que 
representa sua figura ao Real Madrid. Zidane é um dos grandes mitos do 

clube e sua lenda vai além do que foi como treinador e jogador”.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Seu aspecto interrogador lhe elucidará muitos proble-
mas. Mercúrio será um grande ativador dessas suas 
habilidades. Com a sua capacidade de diálogo bem 
desenvolvida em Mercúrio, poderá obter resultados 
satisfatórios no amor e no dinheiro. A constelação de 
ursa maior estará conectada com os seus interesses 
mais pessoais como no amor e na amizade.

Em Urano, uma atividade positiva para estabilizar o 
seu dia tende a ocorrer. Não aja com indecisão neste 
momento, por ser um signo forte, precisa demonstrar 
confiança no que faz e no que diz. Os teus princípios 
precisam ficar intactos, seja leal a eles. Conselho: Fale 
menos que o normal, a crítica fere e ninguém gosta 
de ser ferido. Seja mais tolerante.

Você terá uma percepção aumentada para as emoções. 
Seu planeta regente lhe engrandecerá. Procure não se 
envolver nos problemas alheios, controle acima de 
tudo o que está acontecendo consigo. Em Mercúrio, 
tudo pode vir a acontecer estar um pouco mais tran-
quilo do que imaginava. No financeiro, pode ter uma 
nova proposta de trabalho, porém avalie.

Sua inspiração ficará mais forte devido a Marte, pois 
te deixará com o foco necessário, assim, no amor, 
colherá os melhore frutos. O elemento Terra irá inspirar 
em você um forte desejo ligado às questões do cora-
ção. Cuidado, a Lua tentará fazer uma compacta ener-
gia contrária. A paixão estará em alta. Terá momentos 
escaldantes com a pessoa que você tanto ama.

Diante dos problemas, precisará pegar pesado naquilo 
que fortalece os seus ganhos financeiros. O Sol trará 
para a sua constelação uma energia estranha. Algumas 
dificuldades no ambiente familiar irão ocorrer com 
certa frequência hoje. A pedra de ametista tende a lhe 
permitir novas possibilidades de ganhos financeiros.

Conseguirá toda essa positividade advinda do ele-
mento Água. Garanta o seu sucesso sem agir de forma 
autodestrutiva. O controle sobre os seus desejos deve 
estar a todo vapor, em alguns momentos o planeta de 
Mercúrio incidirá para que cometa alguns excessos 
sobre sua saúde. Fique atento aos seus ganhos, nin-
guém cuidará do teu dinheiro.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 28 de maio são de Gêmeos com a personalidade de caranguejo. São simpá-
ticos, muito dados e conseguem muitos amigos. Mesmo assim, podem ter dificuldades para 
conservar essas amizades, os laços afetivos e as conquistas amorosas. Seu número principal 
é o 31, formado por 3, número de Júpiter, que revela duplicidades em sua vida. O 1, do Sol, 
revela autoridade e poder. A soma dá 4, de Urano, que representa espírito moderno e evoluído.

Horóscopo nascido em 28 de maio 

É em Vênus que estará toda a sua força mais evidente 
neste momento. O planeta de Plutão criará alguns 
problemas, pois poderá vir a se sentir um pouco mais 
fraco do que imaginava. Nas finanças, poderá fluir 
como água para o destino que você quer. Dica: Plante 
o amor na relação, através da ternura e do carinho 
poderá conseguir o que deseja.

Seu planeta regente Lua te dará todas as condições neces-
sárias para sua maior elevação. Com o amor no ar, deve agir 
com mais tranquilidade. Não se precipite em suas ações 
mais importantes. Faça quando possível uma profunda refle-
xão. O elemento Água será um grande parceiro. A pedra de 
quartz irá alimentar muitas coisas positivas.

A imposição de ideias virá exclusivamente da influên-
cia negativa de Marte. Reflita mais sobre as suas ati-
tudes, para cometer menos erros na sua busca pela 
evolução. O planeta Urano irá mostrar um pouco 
mais da sua força, tenha cautela com algumas ações 
problemáticas. A pedra de esmeralda irá gerar uma 
grande diferença na sua transformação.

Suas habilidades lhe darão todo suporte para enfrentar 
problemas. Mantenha as conversas de forma amigável. 
Esse tipo de comportamento alimentará a sua relação 
com os familiares. O planeta de Saturno pode não 
permitir alguns avanços importantes. Nas finanças, 
tudo ocorrerá bem, aproveite para fazer o que você já 
tinha planejado tempo atrás.

Com um aspecto mais conciliador, terá uma vantagem 
durante o período. Toda esta personalidade será ati-
vada por Saturno, que lhe ajudará a superar ao longo 
do dia coisas ligadas à sua saúde. Tecnicamente, 
também receberá uma energia negativa do Sol. No 
campo financeiro, se pretende comprar um casa este 
é um bom momento.

Ficará com mais de foco devido à atividade em Júpi-
ter. Seu bom humor será revertido em ações positi-
vas. Essa alegria, que vem do seu elemento Fogo, 
irá sacudir positivamente o seu coração. Em alguns 
momentos, precisará rever algumas opiniões acerca 
das finanças. No trabalho, preocupe-se mais com a 
suas tarefas do que com as dos outros.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TCEIB
ELEGANCIA

CROMOSSOMO
CREPELB
EOPATETA
IVISITA

PRAIACIPO
COMESTIVEL

PSADOTA
LUENADE

SAFARIET
NARASURA
EBAOVER

ATLETICANO
ALMAOSSOS

Árvore de
"O Peque-
no Prín-

cipe" (Lit.)

Revesti-
mento de
soalhos

Ida à
casa de
alguém

Brinca-
deira
entre

torcidas

Inter-
jeição de
cansaço

Método de
avaliação
do ensino
superior

Baralho
esotérico

(pl.)

Golpes do
boxeador

O maior
rio da

Alemanha

Expedição
de caça
na selva

Torcedor
do Galo
mineiro

(fut.)

Sobre, em
inglês

Parte
espiritual

do
homem

Compo-
nentes do
esqueleto

Assume
como filho
Lista de

erros

Sílaba de
"papel"

Louças do
lavabo

Tolo
Tira

estreita
de pano

Tipo de
trepadeira
(?) Khalill,

atriz

Produto co-
mo o DDT

Cacho
(Gram.)

Desin-
fetante de
piscinas

M

O "eu" de
cada um
Os sinais

" "

Formato
de palitos
Atração
litorânea

Estrutura
celular

na qual se
encon-
tram os
genes

Acredita 

Distinção
no porte,
nas ma-
neiras

Terra
(Astr.)

O fruto
que serve
para a ali-
mentação
humana

Apelido 
de Luciana

Aécio Ne-
ves, político
Consoantes
de "lula"

Risco em 
documento
(?)-estar:
conforto

4/over — viés. 5/baobá. 10/comestível — cromossomo.
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superior

Baralho
esotérico

(pl.)

Golpes do
boxeador

O maior
rio da

Alemanha

Expedição
de caça
na selva

Torcedor
do Galo
mineiro

(fut.)

Sobre, em
inglês

Parte
espiritual

do
homem

Compo-
nentes do
esqueleto

Assume
como filho
Lista de

erros

Sílaba de
"papel"

Louças do
lavabo

Tolo
Tira

estreita
de pano

Tipo de
trepadeira
(?) Khalill,

atriz

Produto co-
mo o DDT

Cacho
(Gram.)

Desin-
fetante de
piscinas

M

O "eu" de
cada um
Os sinais

" "

Formato
de palitos
Atração
litorânea

Estrutura
celular

na qual se
encon-
tram os
genes

Acredita 

Distinção
no porte,
nas ma-
neiras

Terra
(Astr.)

O fruto
que serve
para a ali-
mentação
humana

Apelido 
de Luciana

Aécio Ne-
ves, político
Consoantes
de "lula"

Risco em 
documento
(?)-estar:
conforto

4/over — viés. 5/baobá. 10/comestível — cromossomo.
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BANCO33

C U V M
T A M A R I N D O

C A R I D A D E L
P L A T I N A C E

C O C O F O Z
O I I P U M A
E S P O R A P

A S S I N A T U R A
A C A D E O M
B R A D A L A M O

D O A D O R F E R
N O E O M I T O

GR E C I A A N I S
T E R M I N A D O
E O B TA L A S

Fruto
azedo
usado 

em balas

Dois
produtos

de higiene
pessoal

"Curtindo
a (?) 

Adoidado",
filme

Ato típico
do filan-

tropo

Disco de
(?): prê-
mio de

vendagem

Local de
apresen-
tação do
palhaço

Vogal que 
acompa-
nha o "Q"

Afetuo-
sos; cari-
nhosos

Colabo-
rador de

bancos de
sangue

Árvore
orna-

mental
(Bot.)

Erva
usada em

licores

Suportes
para

imobilizar
fraturas

Saudação
jovial

Escrita 
do próprio

nome

Peça da
bota do
vaqueiro

Sem
miolo

Imposto
municipal

Classe
(?): elite
(?) Pitt,

ator (Cin.)

Não
menciono
Ambulatório

(abrev.)

Sílaba de
"ferro"

Espécie de
cobertor

Mantra de
meditação

Final-
mente

Suçuara-
na (Zool.)
Radiano
(símbolo)

Lado da
moeda
História
lendária

Fácil
(pop.)

500, em
romanos Somado

O sétimo
planeta

(Astron.)

Onde
está?

País cuja
capital é
Atenas

Acabado;
concluído
Menor fle-
xão verbal

Construiu
a Arca
(Bíblia)

Osso do
joelho
(Anat.)

A que tem 
um relacio-
namento 

sério (pop.)
Tecla de 

calculadora
Emboca-

dura de rio

Repercutir
(o som) 

Olavo Bi-
lac, poeta

4/brad — puma. 5/álamo. 6/espora. 9/tamarindo.

Banho de anis estrelado para afastar 
depressão e sensação de fracasso

O banho de anis estrelado é uma 
ótima opção para quem busca equilí-
brio e bem-estar. A combinação dele 
com alecrim e salsinha ajuda a acal-
mar o corpo, limpar a alma e ter cla-
reza nos pensamentos. 

Você vai precisar de um litro de 
água, um punhado de anis estrelado, 

folhas de salsinha e galhinhos de ale-
crim. Coloque a água para ferver, des-
ligue o fogo e adicione todos os ingre-
dientes. Espere amornar. 

Tome seu banho higiênico de cos-
tume e, logo após, jogue do ombro 
para baixo o chá, respirando bem 
fundo. Faça uma oração e pense em 

coisas positivas. Se sentir vontade 
de chorar, não hesite e deixe tudo 
de ruim sair, assim como a água 
escorre pelo seu corpo. 

Junte os raminhos e os jogue no 
lixo, como se tivesse dispensando 
algo muito ruim. Repita o ritual a 
cada 15 dias. 

Para aumentar e desenvolver 
a espiritualidade, você vai preci-
sar de quantidades iguais de anis 
estrelado, alfazema (lavanda) e 
jasmim. Mergulhe tudo por cerca 
de 30 minutos em água quente 
e, após amornar, jogue sobre os 
ombros fazendo uma oração.
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APLAUSOS: O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort foi reconhecido como vencedor do prêmio Tra-
velers' Choice 2021 e  celebra como empresa que consistentemente entrega experiências fantásticas 
em serviços e atendimento.

NOVO VISUAL
A tradicional Casa Agropecuária, situ-
ada no cruzamento da avenida Paraná 

com rua Aricanduva, com mais de cinco 
décadas ininterruptas de atividades, em 

breve mudará de endereço. No local 
será instalada a primeira agência da 

Cresol (Cooperativa de Crédito Solidá-
rio) de Umuarama. O anúncio foi feito 
pelo presidente da Cresol Costa Oeste, 

Adenilson Zanelatto, na  terça-feira 
(25), na Aciu. Na ocasião foi assinado o 
termo contratual de cessão da área. O 

prédio será demolido para a construção 
da unidade, considerada um marco 

no plano de expansão da cooperativa. 
"A expectativa é que a agência seja 

inaugurada em dezembro ou janeiro do 
próximo ano", ressaltou Zanelatto. 

Do you speak?
O Sesc Umuarama está com  

vagas gratuitas para alunos de 
inglês, são  oito (8) vagas com 
material incluso, totalmente 
sem custo. As  inscrições ini-

ciaram-se dia 24 de maio e vão 
até 2 de julho. Idade à partir 
dos 11 anos, nível da turma 

Intermediário 2, para adentrar 
o candidato necessita realizar 

teste de nivelamento e possuir 
renda inferior/até  três salários 
mínimos.. Mais informações no 

telefone (44) 3623-8050 .  

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  
leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniver-

sário. Nesta sexta (28) vivas para 
Lucia Brigida Oliveira , Misael 
Cardoso, Allessio Fiore  Sandri 

Junior, Benedito Manoel Pedro, 
Martha de Oliveira Sato, Jorge 

Luiz Vedrame e Willian Augusto 
Lopes Sgrinholi.  No sábado (29) 
vivas para Guilherme de Oliveira 
Camossato, Laercio de Almeida 

Julião, Armando Silva Bretas, 
Franciellen Bertoncello de Car-

valho e Rita de Cássia Conticelli. 
No domingo  (30) vivas para Fer-
nanda Zimmermann Fernandes, 
Jurema Cechin e Maria Carolina 

Possagnolo. Na segunda (31) 
parabéns para Alécio Madeira e 
Andréia Cilene Mauro Martins. 

Da coluna: felicidades!

A designer de interiores e produtos 
Renata Tessari, que agora assina 

seu negócio com o nome de casada 
- Renata McCartney é nossa con-

terrânea de Umuarama!

A empresária  possui uma marca de bolsas 
de couro natural e objetos para casa que ad-
ministra junto com um Studio de projetos de 
decoração de interiores. Depois de morar oito 
anos em Londres e estudar Design  na London 
Academy of Arts, ela nos conta que o resultado 

de tudo que faz hoje vem da sua paixão por 
cores, moda, design, coisas autênticas e experi-
ências internacionais. O resultado de tudo isso 
são peças de caráter fortemente autoral,resga-
tando a importância do trabalho feito a mão, 

da qualidade, do olhar atemporal e do cuidado 
com os detalhes. Afinal, como ela própria gosta 
de falar, o que é produzido de forma simples e 
verdadeira, tem ou pelo menos devia ter, mais 

valor que o industrial. Ela resumiu aqui seu per-
fil profissional  -, filha de Rita e Alfredo Tessari ( 
de Umuarama) reside atualmente em Curitiba 
e falou à coluna sobre saudades e boas lem-

branças daqui. 

“Resiliência não é ter pressa. Ser resilien-
te é seguir em diante, seja na velocidade 

que for” ( anônimo)

ACERVO PESSOAL


