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Começa hoje a vacinação de 
pessoas com mais de 90 anos

HAVERÁ 4 PONTOS DE APLICAÇÃO, ALÉM DE EQUIPES VOLANTES

A Secretaria Municipal de Saúde definiu a estratégia para vacinação dos idosos acima de 90 anos contra o coronavírus. A 
partir desta quarta-feira, equipes volantes levarão a vacina a idosos acamados e haverá aplicação em quatro unidades 
básicas de saúde, que terão horário estendido de atendimento. É importante agendar horário para evitar filas. l 5

DETRANs do 
país terão 
que emitir 

CRVL físico
l 2

Ano letivo no
Município começa 

com Semana
Pedagógica on-line

l 6

Desempenho
O primeiro relatório de projetos aprovados para 

edificações, referente a janeiro, aponta bom 
desempenho. Foram autorizados pelo Município 

13.421,86 m² de obras, incluindo prédios comerciais 
e residenciais, ampliações e construções de moradias. 
Embora esteja 37% abaixo da média mensal registrada 
ano passado, o índice foi um dos melhores dos últimos 

anos para um primeiro mês do ano.
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Na mira

MPF pede
condenação de
Zé Dirceu por
lavagem de 

dinheiro 
l 8

Desvio de rota
ALESSANDRO VIEIRA/AEN

Estrada Boiadeira Sul vai retirar intenso fluxo de caminhões carregados do Bairro Alto São Francisco. Moradores 
sofrem com o problema há anos e somente uma mudança na rota da estrada que liga o Mato Grosso do Sul ao interior 
do Paraná trará de volta a segurança e o sossego àquela comunidade. l 3
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,35 0,25 0,25 4,56
IGP-M (FGV) 0,96 2,58 2,58 25,71
IGP-DI (FGV) 0,76 2,91 2,91 26,55

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,2452 1,2314 1,2571
IGP-DI (FGV) 1,2428 1,2308 1,2655
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

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 2020: Paga -
mentos em atraso em FEV: 2,14% + multa

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

9/1 a 9/2 0,5000 0,1159 0,0000
10/1 a 10/2 0,5000 0,1159 0,0000
11/1 a 11/2 0,5000 0,1159 0,0000
12/1 a 12/2 0,5000 0,1159 0,0000
13/1 a 13/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,03% 27,54 
Vale ON +0,26% 94,25 
ItauUnibanco PN +1,20% 27,89 
Sabesp ON +7,10% 42,56 
Sid. Nacional ON +2,43% 35,45 
Gol PN -2,95% 25,00 

IBOVESPA: -0,19% 119.471 pontos

Iene 104,59
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 88,28

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,3820 5,3830 -1,7%

PTAX  (BC) +1,0% 5,4210 5,4216 -1,0%

PARALELO +0,4% 5,1400 5,6400 -1,9%

TURISMO +0,4% 5,1400 5,6200 -1,9%

EURO +1,4% 6,5578 6,5601 -1,4%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 1.720,00 1.739,03 1,11 1,11 8,61
Norte 1.765,20 1.819,91 2,94 2,94 14,15
Oeste 1.758,75 1.782,32 1,34 1,34 10,63

DÓLAR 09/02

Iene R$ 0,0519
Libra est. R$ 7,48
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.252,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

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)

DEZ JAN FEV
TJLP (%) 4,55 4,39 4,39
Sal. mínimo 1.045,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.401,75 14,00 2,0%
FARELO mar/21 438,70 2,10 -0,2%
MILHO mar/21 556,25 -7,50 12,1%
TRIGO mar/21 649,50 -6,25 1,7%

SOJA 157,25 1,3% 5,0% 157,00
MILHO 73,22 -0,3% 1,3% 73,00
TRIGO 76,38 0,0% 8,7% 76,00
BOI GORDO 286,49 0,5% 9,3% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/02 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 09/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 1,2% 6,3%
SOJA Paranaguá 169,00 0,6% 1,2%
MILHO Cascavel 77,00 -1,3% -1,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

Venc.: emp. 19/2 físicas 15/2,domésticos 5/2

Fases da lua
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Liminar determina que todos os
Detrans do país emitam CRLV físico

A desembargadora federal 
Marga Inge Barth Tessler, do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF-4), com sede 
em Porto Alegre, proferiu de-
cisão liminar suspendendo os 
efeitos dos artigos 8º e 9º da 
Resolução nº 809/2020 do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), que previam 
a emissão do Certificado de 
Registro de Veículo (CRV) e do 
Certificado de Licenciamento 
Anual (CLA) exclusivamente 
por meio digital.

A liminar atende a um re-
curso do Conselho Federal 
dos Despachantes Docu-
mentalistas do Brasil (CFDD/
BR) e de mais três entidades 
de despachantes do estado 
de Santa Catarina e é válida 
para os Departamentos Es-
taduais de Trânsito (Detrans) 
de todo o país.

No recurso, as entidades 
alegaram que a resolução 
publicada pelo Contran vio-
lou a Lei nº 14.071/2020, 
que assegura a emissão dos 
documentos – por meio físi-
co ou digital – conforme a 
preferência do proprietário 
do veículo. Segundo os auto-
res da ação civil pública, a lei 
que entrará em vigor a partir 
do dia 12 de abril deste ano 
foi aprovada devido ao fato 
de que cerca de 46 milhões 
de brasileiros sofrem com a 
exclusão digital e não têm 

acesso à Internet.

DESPACHO
De acordo com a deci-

são monocrática da relato-
ra do caso no TRF4, embo-
ra não esteja em discussão 
a competência do Contran 
para editar normas esta-
belecendo requisitos para 
a expedição do CRV e do 
CLA, o Conselho não esta-
ria sendo razoável ao atuar 
em direção contrária a uma 
nova legislação prestes a 
entrar em vigência.

“A Lei nº 14.071/2020 é 
norma já existente e válida 
e, muito embora carecen-
do de vigência, não pode 
ser ignorada pelo admi-
nistrador ao editar norma, 
hierarquicamente inferior, 
com disposições contrárias 

àquela”, afirmou Tessler.
Segundo a magistrada, a 

lei busca garantir direitos de 
milhões de brasileiros excluí-
dos do universo digital e, por 
isso, a expedição da via físi-
ca é necessária.

“Cabe consignar que não 
se está contra a digitalização 
dos respectivos documentos – 
cuja finalidade é nobre –, mas 
apenas sensível em dar uma 
opção aos excluídos, como 
fez o legislador ao editar a Lei 
nº 14.071/2020. Os inclusos 
no universo digital poderão, e 
certamente o farão, se utilizar 
da nova sistemática”, con-
cluiu a desembargadora.

A ação segue tramitan-
do na primeira instância da 
Justiça Federal de Santa 
Catarina e ainda deverá ter 
o mérito julgado.

ENTIDADES alegaram que a resolução do Contran violou legislação que assegura a emis-
são dos documentos (físico ou digital) conforme a preferência

DIVULGAÇÃO
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Boiadeira desviará
o fluxo de veículos
pesados de Umuarama

Durante a solenidade de 
assinatura da ordem de serviço 
para a construção do trecho da 
Estrada Boiadeira entre os dis-
tritos de Santa Eliza e Serra 
dos Dourados, em Umuarama, 
na última semana, o prefeito 
Celso Pozzobom lembrou da 
importância da conclusão da 
estrada. Segundo ele, o traba-
lho, quanto mais rápido seguir, 
mais rápido trará paz aos 
moradores de uma das entra-
das da cidade por trafegam 
diuturnamente veículos pesa-
dos, vindos da divisa estadual 
com o Mato Grosso do Sul.

Moradores do bairro Alto 
São Francisco, há anos sofrem 
com o problema e afirmam 
que: “enquanto a avenida 
Rio Grande do Norte (entre o 
contorno de acesso à rodovia 
PR-580 e a avenida Tapuia, 
também passando por um tre-
cho da rua Monteiro Lobato, 
até a chegada à extensão da 
avenida Portugal) continuar 
sendo usado como desvio 
por caminhões carregados 
que chegam à Umuarama 
e usam o trecho para aces-
sar o interior do Estado, não 
haverá sossego e segurança.

A obra na Estrada Boia-
deira foi dividida em três 
lotes, sendo que o recurso 
de R$ 223,8 milhões é para 
o Lote 1, que inicia na divisa 
com o Mato Grosso do Sul, 
no distrito de Porto Camargo, 

Em Cidade Gaúcha
O prefeito de Cidade Gaúcha, Henrique da Farmácia (PSL), 
oficializou o nome do deputado estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL) para representar os interesses do município 
junto ao governo do Estado na Alep. “Estamos assumindo 
um compromisso com o município que é de trabalhar com as 
demandas da cidade. Estou muito feliz em receber a missão 
de representar o município”, afirmou o deputado.O prefeito 
estava acompanhado do vereador Claudinei Ribeiro (PSL), que 
também apontou os problemas nas áreas de segurança pública, 
saúde, infraestrutura e educação que podem ser sanados com 
a intervenção do parlamentar.

em Icaraíma, e segue até 
Umuarama. Com o asfalto 
implantado neste traçado, os 
carros e caminhões que vêm 
do estado vizinho conseguirão 
economizar até 20 quilômetros 
para chegar a Umuarama, já 
que hoje é preciso desviar dos 
trechos não pavimentados.

“A população espera há 
décadas pela pavimentação 
da rodovia, que vai influen-
ciar no desenvolvimento 
regional e reduzir o fluxo de 
veículos pesados que tra-
fegam pela área urbana de 
Umuarama. Centenas de 

caminhões transitam no perí-
metro urbano pela falta desta 
estrada, causando um trans-
torno para os moradores da 
região do Alto São Francisco”, 
afirmou Celso Pozzobom.

“Os moradores dos dis-
tritos rurais dizem que eles 
ficaram fora de rota. E agora 
com a vinda da Boiadeira eles 
serão inseridos em uma rota 
de desenvolvimento. O setor 
agropecuário vai se desenvol-
ver muito, porque uma rodovia 
de qualidade garante acesso 
e traz investidores para a 
região”, completou o prefeito.

 ALESSANDRO VIEIRA/SEN

PREFEITO de Umuarama e Ratinho Jr na solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de um dos trechos do noroeste 
da Estrada Boiadeira

Legislativo atuante
A Câmara Municipal de Umuarama não aderiu ao recesso de 
Carnaval e seguirá o decreto municipal baixado pelo Prefeito 
Celso Pozzobom, que determinou o funcionamento normal 
das repartições públicas na cidade e a prefeitura estará de 
portas abertas entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Depois 
que o prefeito decretou a paralização, publicada em diário 
oficial, também através de decreto em 21 de janeiro último, o 
prédio do Poder legislativo Municipal também permaneceria 
fechado e acompanharia a decisão do Executivo, que voltou 
atrás e decidiu não cessar o trabalho e manter normal o 
atendimento ao público, durante os três dias, que em anos 
anteriores, havia paralisação devido á festa de Carnaval.

Dedetização cancelada
Conforme a procuradoria jurídica do Poder Legislativo havia 
informado ao Jornal Tribuna Hoje News, depois que o primeiro 
decreto a respeito do recesso de Carnaval foi baixado pelo 
Prefeito, foi agendada uma dedetização em todo o prédio. 
A procuradoria havia também ressaltado que, eventuais 
alterações nas decisões do chefe do Executivo poderiam alterar 
também as decisões da Presidência da Câmara. Fernando 
Galmassi, por sua vez, decidiu também manter o trabalho 
normal, fator que antecipou a primeira sessão ordinária no 
período pós recesso parlamentar 2020/2021, para o dia 15 de 
fevereiro. A pauta com a apresentação das proposições que 
serão discutidas e votadas, será lançada na próxima sexta-feira 
(12) e ficará à disposição dos vereadores durante o final de 
semana para análise. Segundo a Assessoria de Comunicação, 
ainda não foi definida a liberação de público durante a sessão. 
Falta a publicação de um Ato da Mesa Diretora, que segue 
protocolos de prevenção estabelecidos pelo COE – Municipal.

Diretas na OAB
Lançado de forma pioneira 
pela OAB-PR, o movimento 
Quero Diretas na OAB 
embasou projeto de lei (PL) 
apresentado pelo senador 
Álvaro Dias (Podemos-PR) 
no Senado Federal. O texto 
estabelece eleições diretas 
para a Diretoria do Conselho 
Federal da OAB, além de 
propor medidas visando 
aprimorar a transparência 
sobre o uso dos recursos da 
entidade. Além de alterar a 
Lei 8.906, de 1994, também 
veda o uso de cartão 
corporativo pela diretoria ou 
pelos conselheiros, além do 
uso de bens em posse ou de 
propriedade da OAB para fins 
particulares, como veículos 
oficiais. Prevê também a 
fiscalização sobre a aplicação 
da receita da OAB e da Caixa 
de Assistência dos Advogados, 
determinando a publicação 
de todos os atos, balanços e 
contas em página de internet.

Campanha
Lançada em outubro de 2020, 
a campanha Quero Diretas na 
OAB contou com a adesão de 
milhares de advogados em 
menos de 24 horas. Liderada 
pela OAB-PR, a iniciativa 
defende que a escolha da 
diretoria do Conselho Federal 
seja feita diretamente pelos 
profissionais da advocacia do 
Brasil e que cada um possa 
votar nos candidatos que 
considerar os mais preparados. 
O manifesto pelas diretas 
lembra que “nas veias dos 
que escolhem essa profissão, 
corre o sangue democrático”. 
O documento lembra que a 
advocacia brasileira contribuiu 
com a elaboração de textos 
constitucionais no decorrer da 
história do Brasil e teve papel 
fundamental no processo 
de redemocratização. Na 
Constituição Cidadã, a 
atuação da classe garantiu 
cláusulas pétreas como 
liberdade e igualdade.

O Governo do Paraná estuda adiar a 
retomada das aulas presenciais marcadas 
para segunda-feira (18). A informação 
foi dada pelo líder do governo na 
Assembleia Legislativa (Alep), depu-
tado estadual Hussein Bakri (PSD). 
O parlamentar passou a informação ao 
responder o líder da oposição, Professor 
Lemos (PT), em debate sobre o 
projeto de lei que torna a educação ati-
vidade essencial no Estado. De acordo 
com o deputado, a grande questão no 
momento é a organização do transporte 
escolar. “Existe um movimento dos 
prefeitos para adiar essa volta às aulas e eu 
acho correto esse movimento, muito por 
conta do transporte escolar. O governo 
está ciente desta demanda e há uma 
tendência de adiar mesmo essa volta, para 
dar tempo de organizar esse transporte. 
O argumento deles é bem fundamentado 
e nos próximos dias devemos avançar para 
uma prorrogação desta retomada das aulas 
presenciais”, disse o parlamentar.

DIVULGAÇÃO
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Agências do BB
param de atender
hoje por 24 horas

Funcionários do Banco 
do Brasil em todo o país 
realizam paralisação de 24 
horas, em protesto contra 
as medidas de “reestru-
turação” anunciadas pelo 
banco em 11 de janeiro. 
A manifestação acontece 
hoje (quarta-feira, 10), tam-
bém em Umuarama.

A paralisação foi aprova-
da em assembleias vir tuais 
realizadas pelos sindicatos 
na última sexta-feira, 5, 

MPF pede condenação de José
Dirceu por lavagem de dinheiro

com expressiva participa-
ção dos funcionários.

De acordo com o Sindica-
to dos Bancários de Umua-
rama, Assis Chateaubriand 
e Região, os funcionários 
protestam contra o fecha-
mento de agências, a trans-
formação de agências em 
postos de atendimento, o 
desligamento de mais de 5 
mil funcionários sem reposi-
ção a extinção da função de 
caixa, com o rebaixamento 

salarial de mais de 5 mil 
ocupantes da função.

O principal objetivo da 
paralisação é pressionar o 
Banco do Brasil a abrir ne-
gociações com os represen-
tantes dos sindicatos, prin-
cipalmente em relação às 
medidas que afetam direta-
mente os funcionários.

O sindicato está organi-
zando a paralisação em três 
agências: Umuarama, Assis 
Chateaubriand e Guaíra.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) pediu à Justiça 
Federal na noite da última 
segunda-feira (8) a conde-
nação do ex-ministro José 
Dirceu (PT) por lavagem 
de dinheiro num processo 
oriundo da Operação Lava 
Jato do Paraná. Ele é acu-
sado de receber propina 
das empreiteiras Engevix 
e UTC. Os procuradores da 
República também pediram 
a condenação do ex-diretor 
da Engevix Gerson Almada 
e do irmão do ex-ministro 
Luiz Eduardo de Oliveira e 
Silva pelo mesmo crime.

Nas alegações finais en-
caminhadas à Justiça, última 
manifestação da acusação 
no processo, o MPF pediu a 
condenação de todos por la-
vagem de dinheiro. A denún-
cia narra o repasse, entre 
2011 e 2012, de R$ 900 mil 
da Engevix para Dirceu atra-
vés da Entrelinhas, empresa 
que tinha contratos com a 
JD Assessoria; e também 
de R$ 1,6 milhão da UTC 
para a JD em 2013 e 2014. 
Cabe agora aos réus apre-
sentarem suas alegações 
finais no processo.

A denúncia do MPF foi 
aceita pela Justiça Federal 
em fevereiro de 2018. Até 
então, o ex-ministro se tor-
nava réu pela terceira vez 
e havia sido condenado por 
corrupção e lavagem de di-

nheiro em outros dois pro-
cessos da operação.

José Dirceu deixou a pri-
são em novembro de 2019. 
Ele tinha sido preso em maio 
daquele ano depois que o 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), com 
sede em Porto Alegre, negou 
recurso em relação a uma 
condenação de 8 anos e 10 
meses. Ele ficou preso ou-
tras duas vezes: entre 2015 
e 2017 e em 2018.

A DENÚNCIA
As propinas eram em 

decorrência de acertos de 

corrupção envolvendo con-
tratos da Petrobras, pela 
ascendência de José Dirceu 
sobre a Diretoria de Servi-
ços da estatal.

No caso da Engevix, foram 
R$ 900 mil em pagamentos 
à Entrelinhas, empresa que 
prestou serviços de comuni-
cação ao ex-ministro, segun-
do os procuradores.

Já a UTC pagou R$ 1,5 
milhão por supostos servi-
ços de consultoria da em-
presa de José Dirceu, a 
JD Consultoria, mas sem 
nenhum serviço prestado, 
conforme a denúncia

SEGUNDO a denúncia, as propinas eram em decorrência de acertos de corrupção envol-
vendo contratos da Petrobras

DIVULGAÇÃO

Mínimo regional
O governador Ratinho 
Junior ratificou nessa 
terça-feira (9) os novos 
valores do salário 
mínimo regional 
do Paraná, que se 
mantém como o maior 
do País. Dividido em 
quatro faixas salariais, 
que variam de R$ 
1.467,40 a R$ 1.696,20, conforme a categoria, o reajuste foi 
aprovado pelo Ceter (Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Renda). O piso será aplicado já na folha de fevereiro, com valores 
retroativos a janeiro, e é válido até 31 de dezembro de 2021. 
“A valorização do piso vem em um momento importante para o 
Paraná na geração de empregos. Este é um dos compromissos 
que temos com o Estado, de atrair mais empresas e criar mais 
vagas para a população”, destacou o governador.

Líder do Bloco
O deputado estadual Emerson 
Bacil (PSL) é o novo líder do 
bloco PSL-PTB, composto 
por nove parlamentares, na 
Alep (Assembleia Legislativa 
do Paraná). A experiência 
adquirida na Comissão 
de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Ensino Superior 
(CCTIES) e presidindo o Bloco 
Parlamentar de Incentivo à 
Cadeia Produtiva da Erva são 
elementos que fortaleceram 
sua indicação. O foco, segundo 
o deputado, é se empenhar 
na função para retribuir a 
indicação dos colegas e se 
manter na função.

Protocolo
O governo do Paraná vem 
cumprindo rigorosamente 
a meta de distribuição de 
vacinas contra a covid-19 para a 
população. No início da semana, 
a Secretaria de Estado da Saúde 
promoveu a distribuição de 
mais 71.990 doses da vacina 
CoronaVac para todas as regiões 
do Estado. As vacinas estão 
chegando e já estão saindo 
para os municípios. Parte 
desse quantitativo atenderá 
a imunização das pessoas 
acima de 90 anos, em todas as 
regiões do Paraná, conforme 
o Programa Nacional de 
Imunização.

De Olho
O líder do Governo Câmara 
Federal, Ricardo Barros (PP), 
continua cotado para assumir 
o Ministério da Saúde, no 
lugar de Eduardo Pazuello, 
segundo o colunista Luiz Carlos 
Azedo, do Correio Braziliense. 
Na semana passada, Barros 
entrou em conflito com o 
presidente da Anvisa, Antônio 

Barra Torres, para liberar 
vacinas importadas em cinco 
dias, sem testagem no Brasil.

Medicamentos
Um ranking elaborado pelo 
maior portal do varejo 
farmacêutico do Brasil, o 
Consulta Remédios, revelou 
que os medicamentos 
mais pesquisados pelos 
paranaenses ano passado 
foram a ivermectina, a 
hidroxicloroquina e a 
dexametasona. A ivermectina 
teve recorde de consultas 
e intenções de compra na 
plataforma on-line.

Em cima do muro
O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta pode 
deixar o Democratas depois 
de a legenda se aproximar do 
Governo Bolsonaro. “O DEM 
hoje não dá segurança de um 
projeto nacional a ninguém. 
A base do partido virou uma 
geleia. Daqui a pouco até Lula 
vai aparecer como cotado para 
receber o apoio do partido”, 
ironizou. “É preciso definir 
uma base de posicionamento”.

Privatização 
Ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal) autorizaram 
a privatização de seis estatais, 
sem lei específica. Estão em 
processo de privatização a Casa 
da Moeda do Brasil, o Serpro 
(Serviço de Processamento de 
Dados), a Dataprev (Empresa 
de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social), a ABGF 
(Agência Brasileira Gestora de 
Fundos Garantidores e Garantias 
S/A), a Emgea (Empresa 
Gestora de Ativos) e o Ceitec 
(Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada S/A).

JONATHAN CAMPOS AEN
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colunaComeça nesta quarta a 
vacinação em pessoas 
com mais de 90 anos

A Secretaria Municipal de 
Saúde definiu a estratégia 
para vacinação dos idosos 
acima de 90 anos contra o 
coronavírus, conforme deter-
mina a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) e os planos 
nacional e estadual de imuni-
zação. A partir de hoje (quar-
ta-feira, 10), equipes volan-
tes levarão a vacina a idosos 
acamados e quatro unidades 
básicas de saúde (UBS) ofer-
tarão as doses com horário 
estendido de atendimento. É 
importante agendar horário 
para evitar filas.

As UBS que atuarão nesta 
etapa da campanha são Vitó-
ria Régia, Jardim Lisboa, Pri-
meiro de Maio e Bem-Estar. 
A expectativa é vacinar cerca 
de 120 idosos acamados em 
suas casas e em torno de 
500 nas unidades de saúde 
por livre demanda, preferen-
cialmente com agendamento. 
O paciente deve comparecer 
à UBS mais próxima com 
seus documentos (car tão 
SUS, CPF, RG e comprovante 
de endereço). Nestas unida-
des, a vacinação estará dis-
ponível até as 20h, às quar-
tas, quintas e sextas-feiras.

Casos da doença
Desde o primeiro caso em março do ano passado, Umuarama 

acumula 6.992 casos positivos da doença, com 80 mortes. Há 
atualmente 2.536 positivados em isolamento e 26 pessoas hos-
pitalizadas – 14 delas em unidades de terapia intensiva. Dos 20 
leitos de UTI Covid credenciados na cidade, 19 estão ocupados 

segundo o setor de Regulação da Sesa.

Agravamento dos sintomas
Os idosos têm a maior taxa de mortalidade em consequência do 

risco elevado de agravamento dos sintomas, geralmente associados a 
comorbidades como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios e 
cardíacos. Em Umuarama, a grande maioria das mortes (cerca de 50 
óbitos) ocorreu entre pessoas de 70 a 79 anos e acima de 80 anos.

“Por isso não podemos relaxar nos cuidados básicos que devem 
ser incorporados à nossa rotina, como uso de máscara em ambientes 

públicos, higienização frequente das mãos, objetos e locais cons-
tantemente tocados, distanciamento social, evitar aglomerações, 

manter a etiqueta respiratória e não compartilhar objetos pessoais”, 
orientou a secretária.

DOSES QUE CHEGAM
A Secretaria de Saúde 

recebeu o quar to lote de 
vacinas da Sesa na última 
segunda-feira, 8, para o 
enfrentamento da pande-
mia de Covid-19. As doses 
são da vacina Coronavac 
(Instituto Butantan/ farma-
cêutica chinesa Sinovac), 
exclusivas para pessoas 
acima dos 90 anos.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde do município, 
Cecília Cividini, a vacina é 

um aliado impor tante no 
combate à Covid-19. “O 
objetivo maior é reduzir as 
complicações causadas pela 
doença, que agravam o qua-
dro de saúde dos pacientes, 
para aliviar a rede hospitalar. 
Como o grupo de maior inci-
dência de internamentos é 
o dos idosos, o Ministério 
da Saúde definiu dar a eles 
a prioridade nestas etapas 
iniciais da vacinação, bem 
como aos profissionais de 
saúde”, explicou.

EQUIPES volantes levam a vacina a idosos acamados e quatro unidades básicas de saúde ofertarão as doses com horário estendido de 
atendimento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Shutdown
Conforme o relator do 
processo, ministro Bruno 
Dantas, “ainda que o temido 
‘shutdown’ (paralisação da 
máquina pública) tenha sido 
evitado, há espaço para que 
os poderes aperfeiçoem os 
instrumentos jurídicos e 
administrativos com vistas a 
mitigar a possibilidade de essa 
situação tornar a ocorrer”.

Legislação 
À Comissão de Orçamento 
do Congresso, o TCU 
apontou a conveniência e a 
oportunidade de discussão 
de regras que possibilitem 
a execução provisória do 
orçamento em legislação 
permanente.

No limite 
Registramos aqui que, 
sem orçamento, o governo 
não terá recursos para o 
pagamento de despesas de 
ministérios, estatais e órgãos 
a partir de março. A Comissão 
de Orçamento do Congresso 
seria instalada ontem, mas 
foi adiada devido à morte 
do senador José Maranhão 
(MDB-PB). 

Complexo 
A Eneva S.A, empresa que tem 
como principal acionista o BTG 
Pactual - banco fundado pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes -, venceu o leilão 
e comprou o complexo da 
Petrobras em Urucu, na Bacia 
do Solimões, no Amazonas. 

Sucessor 
No ano passado, o 
ex-secretário do Tesouro 
Mansueto Almeida deixou 
o ministério de Guedes 
para assumir o cargo de 
economista-chefe do BTG 
Pactual. O valor da compra do 
complexo não foi divulgado 
pela Eneva, que detém outros 
ativos na Região Norte: os 
campos Azulão e Juruá.

Alerta 
O governo federal não tem um plano de contingência para 
evitar a paralisação das atividades do poder público caso o 

orçamento não seja aprovado. O alerta consta na conclusão de 
um relatório de acompanhamento do TCU (Tribunal de Contas 

da União), que analisou aspectos fiscais e de conformidade 
referentes ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da 

União para o exercício financeiro de 2021 (PLDO 2021). Segundo 
a corte de contas, não há arcabouço jurídico que permita 

qualquer solução, mesmo paliativa, a exemplo da edição de 
medida provisória, pois isso é vedado pela Constituição Federal.

Lula
Sondagem da Paraná Pesquisas 
aponta que cerca de 43,7% 
dos entrevistados acreditam 
que a situação estaria pior 
se o petista Lula estivesse no 
comando do País. Pouco mais 
de 28% disseram que o Brasil 
estaria melhor se o petista 
ocupasse a Presidência. 

Nordeste 
A rejeição ao ex-presidente 
é maior nas Regiões Norte 
e Centro-Oeste (46,8%), e 
Sul (47,2%). No Sudeste, a 
descrença em Lula é de 45% 
e, no Nordeste - reduto do PT 
-, a falta de credibilidade do 
petista bateu os 38%. 

Acordo 
Pelo apoio selado para eleger 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
o PT ficará com o comando da 
Comissão de Meio Ambiente 
do Senado. O acordo, no 
entanto, desagrada ao 
Planalto, que vê no colegiado 
vitrine para expor temas 
caros ao Governo Bolsonaro, 
como desmatamento, política 
externa, indígenas e outros. 

Ninho  
Além do governador 
João Doria (SP), caciques 
engrossam o convite para que 
o ex-presidente da Câmara 
Rodrigo Maia, de saída do 
DEM, pouse no ninho tucano. 
Para o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, Maia é 
um “bom quadro” e presidiu 
corretamente a Câmara. 

Quieta em casa
O presidente Jair Bolsonaro 
revelou a próximos ontem que 
a sua mãe, de 93 anos, residente 
no interior paulista, ainda não foi 
vacinada contra a covid-19. Os 
irmãos (e ele) ainda vão decidir 
se ela vai tomar a vacina da 
China. Na segunda, em live/
entrevista ao Datena, Bolsonaro 
disse que havia votado sim na 
enquete familiar.
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Ano letivo no município começa 
com Semana Pedagógica online

A Secretaria Municipal de 
Educação inicia oficialmente 
hoje (quarta-feira, 10), o ano 
letivo de 2021. Em tempos 
de pandemia, que exigem 
cuidados especiais, um mo-
mento que tradicionalmente 
reúne todos os professores 
e servidores no Centro Cultu-
ral Vera Schubert – a Semana 
Pedagógica – neste ano será 
realizada de forma online, 
com cada profissional na se-
gurança do seu ambiente. A 
secretária Mauriza Gonçal-
ves de Lima Menegasso e 
o prefeito Celso Pozzobom 
abrem o ciclo de palestras 
no ambiente vir tual, às 8h, 
com o lançamento do Por-
tal Pedagógico de Umuara-
ma, direto do gabinete, e a 
programação seguirá online 
ao longo do dia.

Como as matrículas ain-
da não estão finalizadas, o 
total de estudantes por mo-
dalidade e etapa de ensino 
ainda não foi fechado, mas 
a Secretaria de Educação 
tem cerca de 9,5 mil alunos 
matriculados para este ano 
letivo. Conforme a última 
parcial, são 1.418 crianças 
de 0 a 3 anos (Educação In-
fantil); 2.256 de 4 e 5 anos 
(Educação Infantil) 5.439 do 
1º ano 5º ano (Ensino Fun-
damental) e 61 estudantes 
estão matriculados na EJA. 
Dos estudantes matricula-

Cresol inaugura primeira agência em Umuarama no 2º semestre
O presidente da Cresol 

(Cooperativa de Crédito So-
lidário) Costa Oeste, Ade-
nilson Zanelatto, a gerente 
local Silvia Ortiz e o superin-
tendente regional Alex Ferrei-
ra atualizaram o cronograma 
de instalação da agência de 
Umuarama durante reunião 
com diretores da Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), na sede da 
entidade, na manhã de on-
tem (terça-feira, 9).

Zanelatto projeta o 
início das atividades da 
agência para o segundo 
semestre, mas já a par-
tir de segunda-feira (5) a 
Cresol passa a atender no 
escritório de negócios da 
cooperativa, na sala 5 do 
edifício Canadá (térreo).

Amanhã e sexta
A programação continua na quinta-feira, 11, pela manhã, 

com reunião administrativa e pedagógica sob a responsabili-
dade das direções e coordenações pedagógicas das unidades 
educacionais das 8h às 10h. Após um intervalo de 20 minutos 

as equipes se voltam à organização do trabalho pedagógico 
para início do ano letivo. Das 13h às 17h continua a reunião 

administrativa e pedagógica nas unidades, bem como a orga-
nização do trabalho pedagógico.

Na sexta-feira, 12, das 8h às 12h e/ ou 13h às 17h os pro-
fessores vão cumprir a carga horária no seu turno de trabalho 

presencialmente, na respetiva unidade educacional. A Secreta-
ria Municipal de Educação informa que o home office será pela 

plataforma Youtube e o link de acesso está sendo disponibilizado 
pelos gestores. Já o home office pela ferramenta digital Google 

Meet terá link de acesso disponibilizado nesta quarta-feira.

dos no ensino fundamental, 
170 também frequentam a 
Sala de Recurso Multifuncio-
nal (Educação Especial).

A Semana Pedagógica é 
um momento de preparação, 
planejamento e motivação 
para a volta às aulas – que 
neste ano ocorrerão de for-
ma presencial e remota. 
Das 8h às 9h20 desta quar-
ta, acontece uma live com 
a secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegas-
so, tendo como tema “Ano 
letivo em tempos de pande-
mia” e o lançamento do livro 
“Umuaraminha e o Pequeno 
Príncipe na Capital da Ami-
zade”, da professora Maria 
Cristina Madeira, da Escola 
Municipal Manuel Bandeira, 
em parceria com o cartunis-
ta Marcos Vaz.

Em seguida, a farma-
cêutica generalista Camila 
Anuto trata do tema “Pro-
tocolo Sanitário de Volta às 
Aulas”. A psicóloga Priscila 
Gimenez abordará o “Aco-
lhimento, saúde mental e 
empatia: um olhar huma-
nizado sobre a educação” 
será abordado pela psicó-
loga Priscila Gimenez dos 
Santos, das 10h20 às 12h.

Na parte da tarde, das 
13h30 às 15h30, será a 
vez da professora e mestre 
Alessandra Wihby Fernan-
des, da Universidade Es-

tadual de Maringá (UEM), 
abordar o tema “O trabalho 
do professor para o ano le-
tivo 2021: desafios e pers-
pectivas”. Após um interva-
lo (das 15h30 às 15h50), 
os professores e mestres 
Flávio Rodrigues de Oliveira 
(UEM) e Augusto João Mo-
retti Júnior (Unicesumar) 
conversam com a equipe da 
rede municipal sobre “Diá-
logo entre as tecnologias 
e processos educacionais: 
avanços e desafios para 
2021”, até as 17h.

“Nossos diretores tive-
ram uma explanação sucinta 
sobre o histórico e as poten-
cialidades da Cresol, cuja 
vinda para o município, den-
tro do plano de expansão, 
é uma excelente notícia”, 
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 620 mil fa-
mílias cooperadas e marca 
presença em 25 estados 
da federação, com mais de 
600 agências. Uma edifica-
ção imponente, referência 
em sustentabilidade, em 
Francisco Beltrão, abriga a 
sede nacional.

Em Umuarama, a Cre-
sol avalia quatro endereços 
centrais para a implantação 

SEMANA Pedagógica será 
realizada de forma online, com 
cada profissional na segurança do 
seu ambiente

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

da agência. A fase de con-
tratações também ocorrerá 
em breve. “O objetivo é que 

tenhamos um time de cola-
boradores 100% local”, ex-
plicou Zanelatto.

COOPERATIVA passa a atender no escritório de negócios, situado temporariamente no térreo do edifício Canadá, já na próxima semana

ASSESSORIA/ACIU
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Melhor cidade brasileira para
se viver fica no Noroeste do PR

A melhor cidade brasileira 
para se viver é paranaense 
e fica situada na região no-
roeste. A constatação foi 
apontada no ranking divulga-
do ontem (terça-feira, 9) pela 
consultoria Macroplan, que 
avalia as 100 maiores cida-
des brasileiras dentro do Ín-
dice de Desafios da Gestão 
Municipal. Ao todo, seis mu-
nicípios paranaenses figu-
ram no ranking.

A cidade de Maringá ocu-
pa a primeira colocação da 
lista. Curitiba foi apontada 
como a melhor capital bra-
sileira para se viver e no 
ranking geral figura na séti-
ma colocação. Além delas, 
Cascavel (11º), Londrina 
(17º), São José dos Pinhais 
(32º) e Ponta Grossa (39º) 
também foram posicionadas 
pelo estudo. O ranking leva 
em conta diversos fatores 
como emprego, segurança, 
saúde e educação para clas-
sificar as cidades.

O índice de mortalidade 
infantil é um dos critérios 
adotados e, no Paraná, ele 
tem caído desde 2013. O 
de 2020, ainda preliminar, 
é de 9,4/1000 nascidos vi-
vos. Os investimentos em 
obras de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) no Paraná 
passam de R$ 82 milhões, 
somente nos anos de 2019 
a 2020. Os valores variam 
entre reformas, ampliações 
e construções. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde, são 289 novas 
obras em andamento em 
164 municípios.

O Paraná elaborou um 
plano estadual de en-
frentamento à Covid-19 e 
desde então o Estado se 
destaca pelas medidas as-
ser tivas, tornando-se refe-
rência no combate à pan-
demia, principalmente no 

Empregos
A geração de emprego é outro quesito. Em 2020, o Paraná criou 

52.670 vagas de emprego e manteve a 2º colocação no ranking das 
unidades federativas que mais geraram vagas no país. Ponta Grossa 

foi o município paranaense que mais gerou vagas de trabalho: 
5.626 ao todo. Curitiba foi a segunda colocada no ranking estadual, 

com 2.558 novas vagas geradas.
Além disso, um estudo feito pelo Sebrae Nacional a partir 

de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da Economia, apontou que o Paraná foi o 

estado que mais gerou novas vagas entre os pequenos negócios do 
Brasil. O saldo foi de 38.272 novas vagas, 72,6% do total de 52.670 

empregos gerados em 2020.

atendimento hospitalar.
Alguns estados criaram 

“hospitais de campanha”, 
com estruturas hospitalares 
provisórias e separadas dos 
serviços de saúde. O Paraná 
optou pela implantação de 
leitos exclusivos para atendi-
mento aos pacientes suspei-
tos e/ou confirmados com a 
covid-19 dentro da rede hos-
pitalar já existente.

Foram criados centenas 
de leitos de UTI para o en-
frentamento da doença e o 
estado conta com três hospi-

tais próprios e exclusivos para 
o tratamento: em Telêmaco 
Borba, Guarapuava e Ivaiporã. 

Somados, os investimentos 
nas três unidades passam de 
R$ 247,2 milhões.

Saneamento
Outro quesito avaliado 

para classificar as cidades 
é o índice de saneamento 

básico. No Paraná, 100% do 
esgoto coletado é tratado. A 
média estadual, de acordo 
com dados da Sanepar, é 

que 76% de todo o esgoto é 
coletado no estado. Em Ma-
ringá e Cascavel, esta média 
sobe para 99%. Curitiba tem 

96,4% do esgoto coleta-
do; Londrina 94,8%; Ponta 

Grossa 90,7% e São José dos 
Pinhais, 77,5%.

Além disso, nos municípios 
atendidos pela Sanepar, 

100% da população urbana 
tem acesso a água potável.

Educação
No ranking por área, Maringá é a quinta melhor cidade bra-

sileira no quesito educação. O Estado tem se destacado também 
nesta área. Na última avaliação do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), em 2019, o Paraná alcançou a quarta 
melhor nota do ensino médio entre as redes estaduais do Brasil. 
Em 2017, o Estado ocupava a sétima posição na lista.Na avalia-
ção de 2019, o Paraná obteve o maior crescimento de nota no 
ensino médio, subindo 0,7 – saindo de 3,7 para 4,4 pontos. É a 

maior evolução desde 2005. Se somadas as notas de escolas fede-
rais e privadas, o Paraná aparece em terceiro no ranking. O Estado 
também ocupa o primeiro lugar do Brasil entre as redes estaduais 

no Ensino Fundamental –, com nota de 6,8, e ficou na terceira posi-
ção para ensino médio (6° ao 9° ano).

MARINGÁ ocupa a primeira colocação da lista, Curitiba é a melhor capital brasileira para se viver. Umuarama não apareceu entre as 100

AEN
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Umuarama confirma morte 
de jovem de 21 anos por covid

A 80ª morte ocorrida em 
decorrência de complicações 
da covid-19 em Umuarama, 
foi confirmada pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
na manhã de ontem (terça-
-feira, 9). Um homem de 21 
anos não resistiu à doença 
e morreu no último domingo 

Falta a atendimentos agendados prejudica  
os candidatos na Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama é uma das que 
mais capta e oferece vagas 
para trabalhadores nas mais 
diversas áreas, em todo o 
Paraná, conforme números 
da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
– responsável pela gestão 
estadual do sistema público 
de empregos. O desempenho 
é resultado do trabalho da 
equipe, que mantém contato 
constante com as empresas 
empregadoras, apura as 
demandas e coloca as vagas 
à disposição da população.

O trabalho só não atinge 
números ainda melhores por 
conta de candidatos que sim-
plesmente não comparecem 
para o atendimento, após 
realizarem o agendamento 
de horário. Entre segunda e 
sexta-feira da semana pas-
sada, foram aber tas 598 
vagas em Umuarama. Mas 
entre os atendimentos agen-
dados pela Agência do Tra-
balhador, 174 pessoas não 
compareceram.

“Como essas pessoas 
não comunicaram a desistên-
cia com antecedência, os fal-
tantes impediram que cerca 
de 200 outros candidatos 
tivessem acesso às vagas. 
Esse é um problema recor-
rente que precisa e pode ser 
evitado”, avaliou o chefe da 
agência, Reginaldo Barros. 
“Basta que a pessoa comu-
nique a agência quanto tiver 
algum impedimento, impre-
visto ou mesmo se desistir 
do atendimento. Havendo 
tempo, repassamos o horá-
rio para outros candidatos 
e não se perde a opor tuni-
dade”, ponderou.

Para marcar atendimento, 
consultar as vagas e ser 

(7). Ele estava internado no 
Hospital Uopeccan.

O documento de óbito (DO) 
foi liberado ontem e oficializa 
que este homem, passa a 
ser a vítima mais jovem da 
doença na cidade, que teve 
mais 25 casos confirmados 
nesta terça, elevando para 

6.992 o total de umuaramen-
ses com diagnóstico positivo 
para o coronavírus; 4.364 
pessoas já se recuperaram 
da doença e 80 morreram. 
Atualmente 2.536 pessoas 
estão em isolamento e 26 
estão internadas, 14 em uni-
dades de terapia intensiva e 

12 em enfermarias.
O município acumula, 

desde março do ano pas-
sado, 18.540 notificações 
de síndromes gripas, das 
quais 9.479 foram descar-
tadas para coronavírus. Há 
ainda 2.069 pessoas com 
suspeita de infecção, quatro 

delas hospitalizadas.
Conforme a regulação 

da Secretaria de Estado 
da Saúde, dos 20 leitos 
de UTI credenciados para 
Umuarama e região, 19 
estão ocupados (95%) e 
das 30 enfermarias, há 
pacientes em 25 (83,3%).

encaminhado de acordo com 
o per fil do usuário ou dar 
entrada no SD, o interes-
sado deve agendar data e 
horário no site justiça.pr.gov.
br. O agendamento é uma 
das ações preventivas no 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus. O não compa-
recimento nos dias e horários 
marcados acaba prejudicando 
outras pessoas que estão à 
procura de emprego.

“O objetivo é evitar a aglo-
meração, possibilitar maior 
controle sobre a permanên-
cia das pessoas no interior 
da agência e melhorar o 
atendimento. Com as faltas 
de alguns, outros traba-
lhadores não conseguem 
agendar entrevista ou têm 
de esperar mais tempo, 
por conta da limitação de 
horários, que esgotam rapi-
damente”, reforça o secre-
tário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 

Edvaldo Ceranto Júnior.
A agência orienta que 

os usuár ios compare-
çam quando marcarem 

atendimento e, caso ocorra 
algum impedimento, que 
entre no site para desmarcar 
ou transferir o atendimento 

para outra data, l ibe-
rando aquele horário para 
outro candidato às vagas 
ofertadas.

A Secretaria de Saúde de Cru-
zeiro do Oeste, recebeu ontem 
(9), 150 doses da vacina 
CoronaVac que forma enviadas 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) para imunizar 
idosos com 90 anos ou mais, e 
também mais 170 doses para a 
segunda etapa de vacinação dos 
profissionais da saúde.
Segundo a enfermeira coordena-
dora de imunização do município, 
Elizângela Aparecida Cosmos de 
Farias, a vacinação será realizada 
através das equipes de estratégia 
e saúde da família (ESF), de casa 
em casa para evitar a exposição 
do idoso aos riscos da doença.
Esta será a terceira remessa de 
doses de imunizantes contra a 
covid-19 recebida por Cruzeiro 
do Oeste. As aplicações foram 
iniciadas à tarde.

ASSESSORIA

O agendamento serve como prevenção à covid-19 e o não comparecimento nos dias e horários marcados prejudica outros que estão à procura de emprego

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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

Consolidada no ensino do Direito, 
a Universidade Paranaense – Unipar 
também é referência nos cursos 
de pós-graduação. Na Unidade 
de Umuarama há um leque de 
oportunidades, sendo seis opções 
para ingresso agora em 2021. Uma 
delas é em Direito e Processo do 
Trabalho.

Destinada aos profissionais 
graduados em Direito, Ciências 
Contábeis, Administração, Recursos 
Humanos e afins, a especialização 
visa atualizar o profissional sobre 
todos os aspectos, legais, sociais 
e científicos que regem a área do 
Direito e Processo do Trabalho. 
Possibilitando aos interessados 
uma análise crítica das alterações 
legislativas, bem como sua 
repercussão jurídica no âmbito social 
e científico. 

As aulas acontecerão em regime 
quinzenal, sempre aos sábados. 
O curso tem carga horária de 360 
horas e quem deseja participar deve 
realizar a inscrição até o dia 31 de 
março pelo site https://pos.unipar.br/

especializacao/direito-e-processo-
do-trabalho2021/umuarama

Programa de descontos

Promovendo a constante 
atualização de profissionais, a Unipar 
disponibiliza programas de desconto 
para os cursos de pós-graduação em 
nível lato sensu.

-30% de desconto para quem se 
formou em 2019 e 2020, na Unipar 
ou em qualquer outra Instituição;

-25% de desconto para quem se 
formou nos anos anteriores a 2019, 
na Unipar ou em qualquer outra 
Instituição;

-30% de desconto para quem já 
tem pós-graduação, feita na Unipar 
ou em qualquer outra Instituição;

-50% de desconto para pessoas 
com idade igual ou superior a 55 
anos;

-30% de desconto para efetivos de 
órgãos de segurança.

Lembrando que o valor é para 
pagamentos efetuados até o 
vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 
alunos.

As aulas, na Unidade de Umuarama, começam no mês 
de abril

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Direito e Processo do Trabalho

PC não descarta novas escavações
em busca de corpos desaparecidos

A Polícia Civil de Umua-
rama não descarta a possi-
bilidade de ser realizada uma 
nova busca e até mesmo 
escavação na cidade, na 
busca pelos corpos do casal 
desaparecido de Goioerê, 
Kawane Cleve Machado e 
Rubens Biguetti Junior.

O delegado que presidiu 
o inquérito a respeito do 
desaparecimento e poste-
riormente realizou as prisões 
de várias pessoas citadas 
como sendo participantes do 
assassinato, revelou que o 
documento já foi relado ao 
Ministério Público. “Tendo 
em vista que o inquérito já 
foi relatado e finalizado, 
novas informações pro-
cessuais ficam a cargo do 
promotor de justiça respon-
sável pelo caso”, explica 
Adailton Ribeiro.

Segundo a família de 
Kawane, a possibilidade de 
haverem outros pontos onde 
eventualmente os corpos 
podem estar enterrados 
podem não se tratar de 
boatos. Por isso estão se 
mobilizando para solicitar 
novas escavações. O dele-
gado reforça que enquanto 

Ladrão flagrado pela PM
empurrando carro furtado

Policiais militares de 
Umuarama recuperaram 
ontem (terça-feira, 9), pela 
manhã, um veículo GM Ônix 
que havia sido furtado minu-
tos antes e prenderam o 
autor do crime. O caso foi 
encaminhado para a delega-
cia de Polícia Civil (PC).

A proprietária do carro 
relatou ter deixado o Ônix 
estacionou na avenida Atlân-
tica, Jardim Paraíso, na noite 
da segunda-feira (8) e, por 
volta das 7h30 de ontem foi 
abordada pelos policiais mili-
tares informando que o carro 
tinha sido fur tado, mas já 
havia sido recuperado. 

O carro tem o dispositivo 
chave-presença, com a partida 
sendo dada no botão. No ato da 
prisão, o autor do crime disse 
que o veículo estava aberto, 
mas a polícia acredita que ele 
tenha usado a chave-micha para 
arrombar as portas e empurrou 

houver indícios de que exis-
tem corpos enterrados e 
que podem ser do casal 
desaparecido, novas bus-
cas deverão ser realizadas.

NADA ENCONTRADO
Na manhã da última 

segunda-feira (8) denúncias 
de que os corpos poderiam 
ter sido desovados nos fun-
dos do quintal de uma resi-
dência no Conjunto Arco Iris 
(residência onde um dos 
envolvidos foi localizado), 
foram realizadas buscas e 
escavações, inclusive com 
a uma mini pá carregadeira. 
Duas peças de roupas foram 
encontradas apenas, mas 
não foram reconhecidas pela 
família como sendo do casal.

Kawane Cleve Machado 
e Rubens Biguetti Junior 
estão desaparecidos desde 
o início de agosto do ano 
passado. Eles moravam em 
Goioerê, município locali-
zado a cerca de 55 quilô-
metros de Umuarama.

A polícia mantém presas 
três pessoas. Uma delas, tra-
ta-se de Suziane dos Santos, 
de 23 anos, que é acusada 
de ser a mandante do crime. 

Alessandro Benati de Souza, 
chamado no meio policial 
como ‘Mohamed’ (encon-
trado na casa onde houve 
a escavação na manhã de 
segunda-feira, 8, e Mauro 
José Cavalcante Sobrinho, 
o ‘Ceará’, estão presos 
preventivamente.

ALEX MIRANDA

APESAR da escavação nos fundos de 
um quintal no Conjunto Arco Iris, os 
corpos não foram localizados

AS chaves-michas apreendidas 
com o autor do crime. O carro fur-
tado foi devolvido à proprietária 
tão logo foi a recuperação

o veículo até o Jardim São Cris-
tóvão. De lá, ele acionou um 
mecânico para tentar dar par-
tida no Ônix, que não funciona 
sem a chave-presença nem 
com ligação direta.  

No entanto, um motorista 
que passava pelo local achou 
a situação suspeita e acionou 
a Polícia Militar, que foi até a 
entrada do bairro e desco-
briu o crime, prendendo o 

autor, de 27 anos. 
A utilização da chave-micha 

chamou atenção dos policiais 
porque houve uma tentativa de 
furto em uma pizzaria onde o 
bandido tentou abrir o cadeado 
com uma mesma ferramenta 
bem parecida.

O veículo já foi devolvido 
para a proprietária. O caso 
será investigado pela 7ª Sub-
divisão Policial (7ª SDP).

ALEX MIRANDA
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE COLORADO.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias de Fabricação 
de Álcool”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
22/02/2021 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Augusto Giacomini nº10 na  cidade  de  Colorado Estado  do  Paraná , onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 das Industrias de Fabricação de 
Álcool.

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                                Colorado, 10 de Fevereiro 2.021.

VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS
Presidente 

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 
INFOHELP ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA 24 HORAS, inscrita sob 
nº CNPJ 01.969.726/0001-
08, estabelecido na Avenida 
Maringá, 5272, Zona II, CEP 
87.500-000, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará muni-
cipal nº 20.687/1997. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

  
EQUINOX 
LT

FORD KA
1.0 SE 

     16/17   VERMELO COMPLETO   R$ 41.900,00

TRACKER 
PREMIER TURBO

18/18   PRETO   COMPLETO, AUT.     R$ 82.900,00
                       COURO, TS  

20/20   PRATA   COMPLETO, AUT.     R$ 79.900,00
                       COURO  

18/18  BRANCO  COMPLETO, AUT.   R$ 119.900,00
                        COURO  EXTRAVIO DE ALVARÁ 

E B SANCHES INFORMÁTICA 
– ME, inscrita sob nº CNPJ 
17.692.313/0001-50, esta-
belecido na Rua Alagoas,5503, 
Zona II, CEP 87.502-060, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio 
de seu alvará municipal nº 
31.680/2013. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

Aprovação de projetos segue
com bom desempenho em 2021

A Diretora de Planeja-
mento Urbano da Prefeitura 
de Umuarama divulgou nesta 
semana o primeiro relató-
rio de projetos aprovados 
para edificações referente a 
janeiro. Foram autorizados 
pelo município 13.421,86 m² 
de obras, incluindo prédios 
comerciais e residenciais, 
ampliações e construções 
de moradias. Embora esteja 
abaixo da média mensal 
registrada no ano passado – 
que foi de 21.262,58 m² – o 
índice foi um dos melhores 
dos últimos anos para um 
primeiro mês do ano.

O desempenho ficou 
acima dos volumes de pro-
jetos aprovados para janeiro 
de 2015 a 2018, pratica-
mente empatado com 2019. 
“Tivemos um resultado sur-
preendente em janeiro de 
2020, quando a Prefeitura 
aprovou quase 22,7 mil 
m², mas o índice atingido 
no primeiro mês deste ano 
pode ser considerado bem 
positivo, especialmente se 

considerarmos os desafios 
e incer tezas impostos pela 
pandemia de coronavírus”, 
lembra o secretário munici-
pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima.

A opinião é compartilhada 
pelo prefeito Celso Pozzo-
bom. “Apesar desse cenário 
de incertezas, a confiança no 
desenvolvimento de Umua-
rama segue inabalável”, resu-
miu. Além da aprovação de 
projetos, que resultam em 
investimentos, ocupação de 
mão de obra e movimenta-
ção do comércio relacionado 
à construção civil, a conse-
quente geração de renda para 
os trabalhadores ajuda a man-
ter aquecidos praticamente 
todos os setores da economia.

“Temos empregos nas 
obras, mas também nos 
demais setores. Basta obser-
var o desempenho da nossa 
Agência do Trabalhador, com 
cerca de 200 ofer tas de 
emprego diariamente nos 
mais variados segmentos”, 

disse Pozzobom. “A econo-
mia vai girando, as vendas 
de produtos e serviços não 
param e com isso a cidade 
mantém seu crescimento 
apesar dos desafios impos-
tos na área de saúde, por 
conta da pandemia, que 
exigem um cuidado ainda 
mais apurado na gestão 
dos recursos públicos. Mas 
os números mostram que 
estamos no caminho certo”, 
completou o prefeito.

O desempenho ficou acima dos volumes de projetos aprovados para janeiro de 2015 a 2018, 
praticamente empatado com 2019

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Palavras cruzadas

É um ótimo momento para fazer cursos de 
aperfeiçoamento ou para retomar os estudos 
e concluir a sua formação profissional. Ape-
nas procure se concentrar em uma tarefa de 
cada vez. Na união, você e seu par estarão 
em grande sintonia. 

Pode ter ótimos resultados em parcerias 
e sociedades, mas só se souber conciliar 
os seus interesses com os interesses dos 
outros. Novidades para a vida amorosa. 
Quem está na pista tem boas chances de 
se comprometer e quem já vive junto pode 
fortalecer a união. 

Terá que se esforçar um pouco mais para man-
ter as tarefas em dia. Pode ter dificuldade para 
aprender uma nova função, o que tende a dei-
xá-la um tanto irritado (a). O amor pode estar 
ao seu lado. Se você já achou um, vai encantar 
com seu jeito prestativo. 

Seu lado consumista pode ficar mais evidente 
e, se não controlar os gastos, o dinheiro pode 
sair tão rápido quanto vai entrar.  No amor, quem 
está na pista vai querer alguém para chamar de 
seu e dificilmente vai se envolver em aventuras. 
Na união, cuide bem de quem ama. Capriche na 
sedução, sem brigar por ciúme.

O dia pode começar um pouco tenso em casa 
com discussões em família Mostre seus talen-
tos no trabalho e batalhe pelos seus objetivos. 
Na paquera, vai encantar quem quiser com seu 
charme. Na união, vai revelar todo seu carinho 
e romantismo. Desejos ardentes na intimidade.

Falar menos e ouvir mais é a principal dica 
desta quarta-feira. Não acredite em tudo que 
os outros vão dizer, pois pode ser fofoca, 
intriga e mentira. Há grande chance de se 
envolver num romance secreto ou proibido. A 
dois, evite crises de ciúme para não atrapalhar 
a relação sem motivos reais. 

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 nasceu nesse dia busca a mais ampla aceitação possível, mas também gosta 
de ser admirado. Querem que as realizações sejam elogiadas nos mais altos escalões 
da sociedade ou da cultura. Conseguem atrair reconhecimento sem muito esforço e 
sem comprometer sua integridade. Sabem agir à sua própria maneira, seguros de si, 
mas são teimosos e um pouco inflexíveis. 

Horóscopo nascido em 10 de fevereiro

Talvez você queira se dedicar mais a cau-
sas nobres, ao trabalho e às tarefas que você 
domina e sabe que faz bem. Pegue leve com 
a franqueza e com a teimosia. No amor, pode 
ter saudade de um (a) ex e talver ir atrás dele 
(a), mas analise se vale a pena.

Evite tocar em assuntos do passado, pois 
isso pode até causar um rompimento com 
alguém querido. Imprevistos e mudanças 
que poderão ocorrer. A boa notícia é seu 
charme vai atrair como ímã, estimulando 
as paqueras e a vida a dois.

Vai explorar todo o talento e potencial para 
atrair a atenção dos chefes e garantir o reco-
nhecimento que merece. Controle suas rea-
ções e evite bater de frente com chefes e cole-
gas. Quem está na pista pode se envolver com 
algém influente e disputado.

É um bom momento para planejar o que 
quer para o futuro e você terá ideias supe-
rinovadoras em mente. Anote tudo para 
colocar em prática depois. Pode perder 
grana se fizer negócios ou empréstimos 
envolvendo com amigos.

Vai usar todo seu carisma e jeitinho para con-
seguir o que quer. Pode se dar bem em jogos 
mas é bom não abusar demais da sorte. Evite 
apostas altas e fique longe de negócios de 
risco, pois é grande a chance de perder. Ouse 
e surpreenda no sexo.

Se você procura emprego, vai arrasar nas entre-
vistas, então, agarre as oportunidades. No tra-
balho você terá muita criatividade e suas ideias 
serão muito bem recebidas por chefes e colegas. 
Estresse pode causar dores de cabeça ou outro 
mal-estar. Procure falar mais sobre os seus sen-
timentos, é importante.
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NACOS
ONCE

TSSRAGAR
MEAROILPG
IRLANDAPAN

E

NHBANCAC
CAOSPOITI

SUCESSORA

Divinda-
de das

religiões
africanas

Letra-
símbolo 
do itálico

Doce
açucarado

popular 
na Bahia

Partícula 
apassiva-
dora do
sujeito 

Fruto 
amazônico
apreciado
por atletas

São doados
em campa-
nhas be-

neficentes

"(?) Vo-
cê!", bor-

dão de Va-
nucci (TV)

Fundador
da banda

Kid Abelha

Protege 
a roupa 
em dias 
de chuva

Pedaço 
(de um

alimento)

Estado da
Praia do
Futuro
(sigla)

Chegar à
metade 
de algo

Petróleo,
em inglês

Carne
apreciada

na
feijoada

País natal
do escri-
tor Bram
Stoker

Grande
êxito

(gíria)

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Comissão 
examina-
dora (de

concurso)

Árvore 
nordestina
das ruas
cariocas

"Da lama ao (?)", can-
ção do Nação Zumbi
Dilma, em relação a
Lula na Presidência

Otávio Au-
gusto, ator
Dois rios
africanos

Orelha, 
em inglês
Picasso ou
Van Gogh

Brado de
cocheiros

Lenço para
a cabeça
Crescente (?), região

do Oriente Médio

(?) das Rocas, 
paraíso ecológico

Sucesso de Moreira 
da Silva (MPB)

Rocha
decorativa
Objetos da
bagagem

Marte, 
em inglês
Moeda da
Itália (pl.)

Bebida
diurética
Laços do
escoteiro

Senhor
(abrev.)

Saudação
esotérica

Filho, 
em inglês
Inferior 

da página
Gelose
(Quím.)

(?) Thorpe,
nadador

Defeito de
motores
Cosseno
(símbolo)

Povoação 
menor que
uma vila

LP e CD

Não pode
estar

trancada, em casas
de espetáculos

Ornados

Evento partidário 
que culmina com a

escolha do candidato

3/ear — oil — son. 4/ágar — mars. 6/fértil. 7/irlanda.
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P A L M A R E S G

N A T O E S L E
C D E S T A C A R

F A I X A E T A R I A
A E R O S S O L

Queridas; 
admiradas

Acesso
gratuito a

show

Desvio da
coluna

vertebral
(Med.)

Deutério
(símbolo)

Insípida,
(?) e

inodora: 
a água

Planta or-
namental
de flores

azuis
(?)

marítima:
faixa do
litoral

Rio que
corta

Florença,
na Itália

Declara-
ção Anual
de Isento

(sigla)

Senhora;
patroa

Endereço
da classe

média
alta

Fonte de
energia

da fotos-
síntese

Cebolinha,
para o

Floquinho
(HQ)
Os

animais
na arena

do Coliseu
Letra que,
dobrada,

forma
dígrafo

Latitude
(abrev.)

A Última
Flor do
(?): o

Português

Quilombo
de Zumbi

(Hist.)

(?) Jofre,
lenda 

do boxe
brasileiro

Manobra
aérea do 

body-
boarding

O caráter
da

síndrome
de Down

Sufixo de
"cortesia"

Critério de classifica-
ção de filmes (Cin.)

Embalagem de
inseticida

Ressaltar
Gênero
musical
baiano

Tecido 
transpa-

rente
Saldo

Portal
xintoísta
Natal e

Ano-Novo

Museu
carioca

Mulher da
sociedade

Cargo de António
Guterres, na ONU

(2018)

Micro da
Apple

O corante
dos jeans

Transtorno que irrita
clientes de bancos

Os tradicionais
suspeitos de crimes

A ação
criminosa

Galho

3/ars. 4/arno — tori. 5/lácio. 11/bairro nobre. 15/secretário-geral.

 Todas as plantas têm algum poder fito-
terápico e mágico e não é de hoje que a 
humanidade sabe disso. 

Primeiro, temos que entender o que 
é esse potencial mágico das plantas. 
Todas as plantas possuem uma energia 
mágica, assim como pedras e cristais, têm 
energias atrativas, ou seja, energias que 
atraem outras energias. 

As ervas mágicas podem ser usadas de 
diversos modos: em poções, banhos, tintu-
ras, incensos, rituais... a lista é infinita. 

Para iniciar o aprendizado, você precisa 
pensar para qual finalidade pretende usar 
as ervas e deve estudar quais plantas, flo-
res, frutos ou especiarias (sejam em ervas 
ou óleos essenciais) são direcionadas para 
a necessidade e quais serão escolhidas para 

usar. Cada planta tem um jeito mais pode-
roso que a outra de desprender energia e 
atrair o resultado que se busca. 

Por último, você deve escolher a forma 
que vai usar: defumação, banhos, óleos 
mágicas, elixir, pós-mágicos entre outros. 
Dependendo da forma de uso, você já vai 
determinando também se usará o material 
seco ou o óleo essencial.

Depois das escolhas e com material em 
mãos, o ideal é fazer uma limpeza energética 
com símbolos de reiki, orações, instrumen-
tos musicais de limpeza, uma oração aben-
çoando, enfim, aquele que mais te conecta. 

E, por último, escolher a Lua e energias 
mais apropriadas para o que quer atrair e 
preparar. Abaixo seguem algumas dicas de 
usos, lembrando que as mesmas vibrações 

e propriedades das ervas e especiarias 
serão para os óleos essenciais:

NEGÓCIOS: benjoim, canela, cravos da 
Ìndia, louro.

ADIVINHAÇÃO: alecrim, anis estrelado, 
Artemísia, canela, freixo, louro, noz-mos-
cada, rosa, sândalo.

FERTILIDADE: carvalho, girassol, man-
drágora, noz, papoula, pinho, romã, rosa. 

CURA: alecrim, arruda, canela, cardo 
bento, cravo, eucalipto, freixo, hortelã, 
lavanda, mirra, naciso, rosa, sálvia, violeta. 

AMOR: alecrim, canela, cominho, coen-
tro, jasmim, laranja, lavanda, lírio, manjeri-
cão, verbena, violeta. 

DINHEIRO: amêndoa, artemísia, brio-
nia, camomila, cravo, jasmim, madressilva, 
manjericão, menta, trigo.

PROTEÇÃO: alecrim, arruda, boca de 
leão, artemísia, erva-doce, freixo, louro, 
petúnia, verbena, visgo. 

PURIFICAÇÃO: açafrão, alfazema, ale-
crim, aniz, arruda, hortelã, lavanda, limão, 
louro, mirra, olíbano, sabugueiro, sândalo, 
sangue de dragão.

Nem todas as ervas podem ser ingeri-
das, muita atenção nesse aspecto.

Uma forma prática para usá-las atraindo 
a energia que quer é a criação de patuás 
simples. Faça a combinação que desejar e 
coloque em um saquinho preto e costure. 
Para potencializar seu patuá você pode 
fazer suas preparações unindo também os 
cristais e carregue com você.

Fonte: João Bidu

Saiba mais sobre o poder das ervas, especiarias e óleos essenciais
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A verdadeira humildade não é 

pensar menos ‘de si mesmo’, mas 
pensar menos em si mesmo.

(C.S. Lewis)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Ivan Lenon, Giuliana Asse, 
Enéias dos Santos Coelho, Alan Edgar Akucevikius Ferreira, Marjory Valias, Thiara de Jesus, Jorge Tatsuo 
Tsuzi, Filipe Gustavo de Freitas Barbosa Vidal e  Marcos Antonio de Lima Vieira.  Da coluna: felicidades.

MÁSCARAS?
O item que se tornou essencial na vida 
de todos para diminuir o contágio pelo 
novo coronavírus também pode prejudi-
car o meio ambiente, caso seja descar-
tado de forma incorreta. Após quase um 
ano de pandemia, estima-se que o Brasil 
possa descartar mais de 12,7 bilhões de 
máscaras de tecido, levando em conta 

que cada uma delas pode ser lavada até 
30 vezes e que um brasileiro possui, em 

média, cinco delas.

* *  *
Segundo o Instituto Akatu, o peso 
total de 12,7 bilhões de máscaras 

equivale a 4,7 mil elefantes africanos 
(o maior animal terrestre do planeta) 
ou a 7,9 mil ônibus urbanos. Em volu-
me, essa quantidade de resíduos seria 

suficiente para preencher mais de 9 mil 
apartamentos de 50m² ou para encher 
457 piscinas olímpicas. O descarte da 
máscara é no lixo comum, não no re-

ciclado, para evitar  contaminação dos 
trabalhadores em cooperativas

de reciclagem.

INGREDIENTES
l500 g de carne em tiras finas filé 
mignon
l1 pitada de pimenta-do-reino
l3 colheres (sopa) de manteiga
lMeia cebola picada
l1 tablete de Caldo Carne
l4 colheres (sopa) de água fervente
lMeia xícara (chá) de conhaque
l200 g de champignons em conserva 
fatiados
l3 colheres (sopa) de purê de tomate
l1 colher (sopa) de mostarda
l2 colheres (sopa) de ketchup
l1 lata de Creme de Leite

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture a carne com a 
pimenta-do-reino. Em uma frigideira gran-
de, derreta 2 colheres (sopa) da manteiga 

Strogonoff de Carne!

e doure a carne, aos poucos, em fogo alto. 
Retire a carne e coloque a manteiga restante. 

Refogue a cebola, junte a carne, acrescente o 
caldo de carne e a água fervente e mexa bem 

até dissolver. Despeje o conhaque, espere 
aquecer e incline levemente a frigideira 
para flambar o conhaque. Aguarde acabar a 
chama. Junte os champignons, tampe a fri-
gideira e deixe por alguns minutos. Acrescen-
te o purê de tomate, a mostarda e o ketchup, 
misture bem. Abaixe o fogo, deixe por cerca de 
5 minutos, com a frigideira tampada. Incorpore 
delicadamente Creme de Leite e retire do fogo 
antes de ferver. Sirva com arroz e batata palha.

EU LI!
“Os trabalhadores que se recusarem a tomar a 

vacina contra a covid-19 sem apresentar razões 
médicas documentadas poderão ser demitidos 
por justa causa, de acordo com o Ministério 

Público do Trabalho (MPT). A orientação do ór-
gão é para que as empresas invistam em cons-
cientização e negociem com seus funcionários, 
mas o entendimento é de que a mera recusa 
individual e injustificada à imunização não 
poderá colocar em risco a saúde dos demais 

empregados.”Um bom tema para discussão. . . 

ZOOM
THIARA JESUS,  que é expert atrás das 
lentes, ganha este zoom especialíssimo  na 
coluna desta quarta-feira (10) para come-
morar seu aniversário. 

ARQUIVO PESSOAL
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