
Casos aumentam e Uopeccan
dobra número de leitos covid
ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE UMUARAMA FOI ALTERADO

Após intervenção da 12ª Regional de Saúde e da construção do novo plano de contingência devido ao crescimento expressivo 
dos casos de covid-19, o Hospital do Câncer Uopeccan, de Umuarama, passou de 30 para 67 leitos exclusivos para pacientes 
contaminados com a doença. No início da semana, a taxa de ocupação de UTIs Covid chegou a 95%. l 10
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Temporário
Bombeiros de Umuarama retomaram os 

atendimentos com as ambulâncias ontem na cidade. 
O trabalho estava paralisado desde agosto do ano 

passado devido à falta de efetivo. Durante esse 
período, os bombeiros priorizaram o combate a 

incêndios e resgates, deixando o atendimento de 
acidentados para o Samu. Esse serviço será prestado 

somente enquanto durar o lockdown estadual.  l 4
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Municípios trocam
experiências

sobre iniciativas
no esporte e lazer

l 7

Aciu quer volta 
do sistema    
delivery ou  

horário reduzido 
l 9

ANP interdita
bomba de gasolina

em posto de 
Umuarama

l 6

Devido ao decreto do 
governo do Paraná, as 
sessões da Câmara 
de Umuarama foram 
suspensas nesta 
semana e os trabalhos 
estão sendo realizados 
por servidores no estilo 
home office. O Poder 
Legislativo municipal 
não possui sistema para 
sessões remotas. Os 
trabalhos devem retornar 
na segunda-feira (8). l 5

Crack

Adolescente
disse que faturaria

quase R$ 2 mil 
em uma noite

l 8
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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) 0,25 - 0,25 4,56
IGP-M (FGV) 2,58 2,53 5,17 28,94
IGP-DI (FGV) 2,91 - 2,91 26,55

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,2314 1,2571 1,2894
IGP-DI (FGV) 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

1/2 a 1/3 0,5000 0,1159 0,0000
2/2 a 2/3 0,5000 0,1159 0,0000
3/2 a 3/3 0,5000 0,1159 0,0000
4/2 a 4/3 0,5000 0,1159 0,0000
5/2 a 5/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,05% 21,99 
Vale ON +3,07% 101,60 
ItauUnibanco PN +4,04% 25,77 
Bradesco PN +2,68% 22,82 
Brasil ON +3,84% 28,93 
Cogna ON +0,55% 3,63 

IBOVESPA: +1,09% 111.539 pontos

Iene 106,72
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 90,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 5,6650 5,6660 +1,1%

PTAX  (BC) +1,8% 5,6838 5,6844 +2,8%

PARALELO +0,8% 5,4400 5,9500 +1,5%

TURISMO +0,9% 5,4400 5,9300 +1,5%

EURO +1,9% 6,8558 6,8571 +2,1%

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 02/03

Iene R$ 0,0533
Libra est. R$ 7,93
Peso arg. R$ 0,063
R$1: 1.167,41 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/03 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. FEVEREIRO

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 1.414,00 21,50 4,4%
FARELO mar/21 423,30 3,10 -1,1%
MILHO mar/21 560,75 13,25 3,3%
TRIGO mar/21 663,25 19,50 2,9%

SOJA 156,11 -0,2% 0,5% 155,50
MILHO 74,75 0,2% 2,3% 75,00
TRIGO 77,40 -0,2% 1,6% 80,00
BOI GORDO 283,62 -0,4% 0,3% 285,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/03 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 02/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,50 2,8% 0,3%
SOJA Paranaguá 171,00 2,4% 1,8%
MILHO Cascavel 80,00 2,6% 2,6%

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. 19/3 físicas 15/3,domésticos 5/3

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta

29 21

Quarta

24 18 25 18

QuintaQuinta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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28h

Crescente
21/3 - 11h41

Minguante
5/03 - 22h32

Nova
13/03- 07h23

Cheia
27/2 - 05h19

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
21/03 - 14h41

CHEIA
27/2 - 05h19

Quarta 3/3/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
13/03- 07h23

Paranaguá
max 30
min 22

max 27[
min 22

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 27
min 20

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 4/3/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 5/3/2021

Loterias
concurso: 2348Megasena
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Lotofácil concurso:2170

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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 Washington - A farmacêu-
tica Merck vai ajudar a fabricar 
a vacina contra covid-19 de 
dose única da rival Janssen, 
braço da gigante Johnson & 
Johnson, informou o Washin-
gton Post nessa terça-feira, 
citando altos funcionários da 
administração Biden.

Segundo o jornal, o presi-
dente americano Joe Biden 
deve confirmar publicamente 
o pacto incomum entre as 
concorrentes, com o objetivo de 
aumentar drasticamente o forne-
cimento do imunizante, aprovado 
no sábado pela Administração de 
Alimentos e Medicamentos dos 
EUA (FDA, em inglês).

O s  f u n c i o n á r i o s  d o 
governo norte-americano, 
que falaram em condição de 
anonimato, afirmaram que, 
logo nos primeiros dias do 
Governo Biden, vasculham o 
país em busca de capacidade 
de fabricação adicional após 
perceberem que a Johnson & 
Johnson estava atrasada na 

São Paulo - Uma nova reso-
lução normativa da ANS (Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar), publicada ontem 
(2) no Diário Oficial da União, 
promoveu uma ampla atua-
lização nos procedimentos e 
eventos que devem ter cober-
tura garantida por planos de 
saúde privados. Novos exa-
mes e tratamentos passaram 
a fazer parte da lista obrigató-
ria de assistência, que deverá 

ser observada a partir de abril.
Ao todo, foram adiciona-

das 69 coberturas, sendo 50 
relativas a medicamentos e 
19 referentes a exames, tera-
pias e cirurgias indicadas no 
tratamento de enfermidades 
do coração, intestino, coluna, 
pulmão e mama, entre outras. 

Dentre os remédios, pas-
sam a integrar a lista obriga-
tória de assistência 17 imu-
nobiológicos que poderão 

ser usados para tratar doen-
ças inflamatórias, crônicas e 
autoimunes, como psoríase, 
asma e esclerose múltipla.

Outros 19 são antineo-
plásicos orais indicados no 
enfrentamento de diversos 
tipos de câncer. Mulheres 
com tumor na mama em está-
gio avançado, por exemplo, 
poderão contar com a cober-
tura do Abemaciclibe, Ribo-
ciclibe e Palbociclibe. Outra 

droga incluída é o Osimerti-
nibe, que tem sido apontado 
em estudos como responsá-
vel por aumentar a sobrevida 
de pacientes com câncer de 
pulmão metástico. A lista 
traz ainda novas opções 
para tratar leucemias, mela-
nomas, mielomas e tumores 
de fígado, rim e próstata.

Em relação às cirurgias, 
terão coberturas novas inter-
venções para tratar hérnia de 

disco lombar e deformidade 
na mandíbula, além de pro-
blemas na coluna cervical e no 
coração. Os exames e terapias 
incluídos permitirão diagnós-
ticos e tratamentos de tuber-
culose, inflamação intestinal, 
leucemia mieloide, cânceres 
de pulmão e de mama, entre 
outras doenças. Consultas 
com enfermeiro obstetra ou 
obstetriz também têm agora 
assistência garantida. 

ANS determina que planos cubram 
novos remédios, exames e cirurgias

Em “esforço de guerra”, Merck ajudará, a 
fabricar vacina contra covid-19 da rival J&J 

produção das vacinas.
Imediatamente, negociou-se 

um acordo com a Merck, um dos 
maiores fabricantes de vacinas 
do mundo, que, no entanto, 
falhou em desenvolver a pró-
pria vacina contra a doença. A 
empresa anunciou no dia 25 de 
janeiro que estava interrompendo 
o trabalho em duas vacinas expe-
rimentais, embora continue tra-
balhando em dois tratamentos 
para a covid-19.

A PARCERIA
O acordo prevê que a Merck 

dedique duas instalações nos 
EUA para as vacinas da John-
son & Johnson. Uma fornecerá 
serviços para a última etapa do 
processo de produção, durante 
a qual a substância do imuni-
zante é colocada em frascos e 
embalada para distribuição.

O outro fará a própria 
vacina e tem o potencial de 
aumentar muito o forneci-
mento, talvez até dobrando 
o que a Johnson & Johnson 

poderia fazer por conta pró-
pria, segundo as autoridades.

De acordo com o Washin-
gton Post, um dos funcioná-
rios afirmou que essa se trata 
de “uma parceria histórica”, e 
acrescentou que as empresas 
“reconhecem que este é um 

esforço de tempo de guerra”.
Os funcionários não forne-

ceram detalhes sobre como o 
envolvimento da Merck afetará 
o fornecimento projetado para 
a vacina da Johnson & John-
son e o cronograma de distri-
buição. A empresa pretende 

entregar 20 milhões de doses 
encomendadas pelos EUA até 
o fim de março.

Embora tenha sediado 
parte dos ensaios clínicos da 
vacina da J&J, o Brasil ainda 
não formalizou qualquer 
acordo com a empresa.

Irregularidades
A Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) do TCE-PR con-

siderou irregulares a incompatibilidade do objeto pactuado; a 
ausência de caráter inovador nos trabalhos realizados; o fatura-

mento além do previsto na transferência voluntária; as reedi-
ções de aditivos que aumentaram significativamente os valores 
inicialmente pactuados; a contratação de grande contingente 
de pessoas sem concurso; a subcontratação; e a ausência de 

aplicação financeira dos recursos. Assim, opinou pela aplicação 
de sanções aos responsáveis. O Ministério Público de Contas 

(MPC-PR) concordou integralmente com as unidades técnicas em 
seu parecer. A decisão, contra a qual cabe recurso.

Instrução do processo
A antiga Diretoria de Análise de Transferências (DAT) do TCE-PR 

afirmou que as atividades realizadas pelo IBQP eram de natureza 
fiscalizatória, de responsabilidade do DER-PR; e, portanto, não 

estavam previstas como atividades passíveis de realização por Oscip 
no artigo 3º da Lei Federal nº 9.790/99. A unidade técnica destacou 

que foram identificados serviços de medição de fluxo do tráfego, 
análise de condições de pistas das rodovias, verificação da estrutu-
ra de atendimento aos usuários e atestado das demais obrigações 

estabelecidas nos contratos de concessão.

PR deve ter devolução de R$ 27,4
milhões de convênio com Oscip

O Instituto Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade no 
Paraná (IBQP) e o ex-presiden-
te do Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar) Mariano 
de Matos Macedo deverão 
restituir, de forma solidária, a 
soma de R$ 27.449.144,16 
ao cofre do Estado do Para-
ná. Também respondem so-
lidariamente pela devolução, 
relativamente aos repasses 
efetuados durante a gestão 
de cada um, os ex-superinten-
dentes do IBPQ Carlos Alberto 
Del Claro Gloger, Carlos Artur 
Krüger Passos e Fulgêncio 
Torres Viruel. O valor deverá 
ser corrigido monetariamente 
e calculado após o trânsito 
em julgado da decisão, contra 
a qual cabem recursos.

O Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR) julgou 
irregular o objeto da Tomada de 
Contas Extraordinária instaura-
da para apurar eventual dano 
ao cofre estadual decorrente 
de fatos apontados no Rela-
tório de Inspeção nº 8/2007. 
Os autos tratam de repasses 
efetuados pelo Tecpar à orga-
nização da sociedade civil de 
interesse público (Oscip) IBPQ 
por meio de convênio.

A formalização do termo de 
parceria relativo a esse convê-
nio decorreu da assinatura do 
contrato nº 97/2005, entre o 
Departamento de Estradas e 
Rodagem do Estado do Para-

ná (DER-PR) e o Tecpar, com 
o mesmo objeto: implantação 
do núcleo de referência para 
avaliações de conformidades 
em obras de construção, re-
cuperação, manutenção e con-
servação do sistema rodoviário 
estadual; e o controle da opera-
ção, do atendimento aos usuá-
rios e dos padrões de qualida-
de das vias concessionadas.

Em consequência da de-
cisão, o Tribunal aplicou a 
Macedo, Gloger, Passos e Vi-
ruel, individualmente, a mul-
ta de 10% sobre o valor ao 
qual cada um foi condenado 
a devolver. Além disso, de-

clarou a inidoneidade deles 
e do IBPQ, inabilitando-os 
para o exercício de cargo em 
comissão ou função de con-
fiança e para contratar com 
a administração pública pelo 
prazo de cinco anos.

MULTA
O Tribunal também mul-

tou individualmente, em R$ 
1.450,98, cada um dos agen-
tes condenados à devolução, 
além do ex-diretor-geral do 
DER-PR Rogério Wallbach Ti-
zzot. Passos recebeu mais 
uma multa do mesmo valor, 
somando R$ 2.901,96.
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Fim de aposentadoria
compulsória para juízes
que cometem crimes

O deputado federal Ru-
bens Bueno (Cidadania-PR) 
defendeu a votação pela 
Câmara dos Deputados da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC 163/2012), de 
sua autoria, que acaba com 
a aposentadoria compulsó-
ria, com salário integral e 
“penduricalhos”, como me-
dida disciplinar para juízes 
afastados da magistratura 
por estarem envolvidos em 
corrupção ou terem sido fla-
grados cometendo outras 
irregularidades. Na última 
quarta-feira, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) decidiu 
aposentar a ex-presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso do Sul, Tânia 
Borges, por entender que 
a desembargadora usou o 
cargo para favorecer o filho 
preso por tráfico de drogas 
em 2017.

A proposta do deputado 
veda a concessão de apo-
sentadoria como medida 
disciplinar e estabelece a 
perda de cargo de magistra-
do nos casos de quebra de 
decoro. “No caso da desem-
bargadora, por exemplo, ela 
vai deixar de trabalhar e terá 
direito a receber aposenta-
doria com proventos propor-
cionais, mesmo tendo usado 

Bolsonaro zera PIS e Cofins
do diesel e do gás de cozinha

O presidente da Repú-
blica editou decreto e uma 
medida provisória que zera 
as alíquotas da contribuição 
do Programas de Integração 
Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(PIS) e da Contribuição para 
Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins) incidentes 
sobre a comercialização e a 
importação do óleo diesel e 
do gás liquefeito de petróleo 
(GLP) de uso residencial.

Em relação ao diesel, a di-
minuição terá validade duran-
te os meses de março e abril. 
Quanto ao GLP, ou gás de co-
zinha, a medida é permanen-
te. A redução do gás somente 
se aplica ao GLP destinado 

ao uso doméstico e embala-
do em recipientes de até 13 
quilos. “As duas medidas 
buscam amenizar os efeitos 
da volatilidade de preços e os-
cilações da taxa de câmbio e 
das cotações do petróleo no 
mercado internacional”, infor-
mou a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República.

Para cumprir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, como 
forma de compensação tribu-
tária, também foi editada uma 
medida provisória aumen-
tando a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
das instituições financeiras, 
alterando as regras de Impos-
to sobre os Produtos Indus-
trializados (IPI) para a compra 

de veículos por pessoas com 
deficiência e encerrando o 
Regime Especial da Indústria 
Química (Reiq).

“Para que o final do Reiq 
não impacte as medidas de 
combate à covid-19, foi previs-
to um crédito presumido para 
as empresas fabricantes de 
produtos destinados ao uso 
em hospitais, clínicas, consul-
tórios médicos e campanhas 
de vacinação que utilizem na 
fabricação desses produtos 
insumos derivados da in-
dústria petroquímica, o que 
deve neutralizar o efeito do 
fim do regime para essas in-
dústrias, que vigorará até o 
final de 2025”, informou a 
Secretaria-Geral.

Crimes na pandemia
O deputado federal Zeca Dirceu (PT) protocolou 
representação criminal contra o presidente Jair 
Bolsonaro por entender que ele cometeu crimes contra 
a saúde pública durante a pandemia. O documento 
de oito páginas tem um compilado de reportagens 
sobre a recente agenda do presidente, inclusive no 
Paraná, e aponta que em diversos momentos Bolsonaro 
descumpriu as medidas de segurança sanitária 
para evitar a proliferação da covid-19. O pedido foi 
protocolado junto à Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e entre os crimes denunciados estão a promoção 
de aglomerações e a não utilização de máscaras. 
“Bolsonaro esteve no Paraná, em Cascavel e em Foz 
do Iguaçu, sem máscara, promovendo aglomerações 
e contágio do vírus, além das falas que a ajudam o 
vírus a se propagar. Ele precisa ser penalizado de 
todas as formas, inclusive criminalmente”, destacou o 
parlamentar. “Fiz a denúncia também para evitar que 
ele prossiga com essas agendas em outros estados”, 
concluiu Zeca.

Mansão
O senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e 
sua mulher, a dentista 
Fernanda Antunes 
Bolsonaro, compraram por 
cerca de R$ 6 milhões uma 
casa em Brasília. Flávio e a 
mulher vivem sob o regime 
da comunhão parcial de 
bens. Segundo registro no 
1º Ofício de Registro de 
Imóveis do Distrito Federal, 
em 2 de fevereiro, o imóvel 
foi comprado por R$ 5,97 
milhões. A casa tem 1,1 
mil m², com quatro suítes, 
academia, piscina e spa 
com aquecimento solar. 
O salário bruto de um 
senador é de R$ 33.763, 
que, após descontos, cai 
para R$ 24,9 mil.

Denúncia mantida
O ministro Luiz Edson 
Fachin do STF manteve 
a denúncia oferecida 
pela Procuradoria-
Geral da República 
(PGR) contra o 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), pelo 
suposto recebimento 
de propina da 
empreiteira Queiroz 
Galvão, no âmbito das 
investigações da Lava 
Jato. No ano passado, a 
PGR mudou de posição 
e pediu ao STF para rejeitar a acusação. No documento, a 
subprocuradora Lindôra Araújo se manifestou a favor de 
um pedido feito pela defesa do deputado. Os advogados 
de Lira alegaram que não há na denúncia provas que o 
liguem ao suposto crime. Lira foi acusado em junho de 
corrupção passiva. Ele teria recebido a propina em troca 
do apoio do PP à permanência de Paulo Roberto Costa na 
Petrobras. A decisão de Fachin levará o pedido da PGR ao 
plenário da Corte.

o cargo para benefício pes-
soal. Isso acaba sendo um 
prêmio e não uma punição”, 
disse o parlamentar.

A PEC aguarda votação 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC) da Câmara e 
já conta com parecer favo-
rável do relator, deputado 
Kim Kataguiri (DEM-SP), 
pela admissibilidade.

Rubens Bueno vem de-
fendendo com frequência o 
fim de privilégios de certos 
grupos do serviço público 
que custam bilhões aos co-
fres do país. “São benes-
ses, auxílios e tratamentos 
diferenciados que não de-
veriam existir e, se existem, 
precisam acabar”, criticou o 
deputado, que é relator do 
projeto que barra os super-
salários no serviço público.

Extinção de privilégios
A PEC 163/2012, apresentada em conjunto com o ex-de-

putado Arnaldo Jordy Cidadania-PA), extingue o privilégio da 
aposentadoria compulsória para magistrados envolvidos em 

corrupção. Atualmente, os juízes são vitalícios e só perdem os 
cargos e, consequentemente, as respectivas aposentadorias, 

por decisão judicial transitada em julgado, desde que seja 
por ação penal por crime comum ou de responsabilidade. Já 
a proposta apresentada por Rubens Bueno prevê a perda do 
cargo diante de conduta do magistrado incompatível com a 

dignidade, a honra e o decoro de suas funções, o que seria o 
caso da desembargadora do Mato Grosso do Sul.

DEPUTADO defende com frequência 
o fim de privilégios de certos grupos do 
serviço público que custam bilhões aos 
cofres do país

DIVULGAÇÃO

Outro lado
Em nota, a assessoria de 
Flávio Bolsonaro informou 
que “a casa foi comprada 
com recursos próprios, 
oriundos da venda seu 
imóvel no Rio de Janeiro. 
Mais da metade do valor 
da operação ocorreu 
por intermédio de 
financiamento imobiliário, 
registrado em escritura 
pública. Algo além disso 
é especulação por parte 
de alguns veículos de 
comunicação”. O valor do 
imóvel é mais que o triplo 
dos bens declarados à Justiça 
Eleitoral em 2018, quando 
disputou vaga no Senado. O 
imóvel tem financiamento 
de R$ 3,1 milhões do Banco 
Regional de Brasília (BRB).

DIVULGAÇÃO
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Bombeiros retomam
atendimentos com a
ambulância na cidade

O 6º Subgrupamento de 
Bombeiros Independente de 
Umuarama (SGBI) retomou 
os atendimentos com as am-
bulâncias nesta terça-feira (2). 
O trabalho estava paralisado 
desde agosto do ano passado.

A falta de efetivo é a princi-
pal causa. Nesse sentido, os 
bombeiros priorizam o combate 
aos incêndios e os resgates, dei-
xando o atendimento de vítimas 
acidentadas para o Samu. Isso 
ocorre porque a prerrogativa nú-
mero um dos bombeiros não é o 
atendimento pré-hospitalar. Eles 
funcionam como um apoio para 
o Samu, conforme resolução 
2048 do Ministério da Saúde.

O 2º Tenente Marçal Gabriel 
da Costa disse que, em virtude 
do decreto estadual 6983/2021 
os bombeiros foram orientados 

O ginásio de esportes do 
bairro Alphaville, em Umua-
rama, deve passar por reforma 
em breve. A informação foi 
confirmada junto à Prefeitura 
e, por hora, apesar da prática 
esportiva estar liberada com 
restrições, os usuários não 
podem utilizar a quadra, que 
segue fechada. A licitação está 
prevista para o próximo dia 
11 de março e o valor é de 
R$ 245.687,82. Durante o 
trâmite licitatório o valor pode 
cair por conta da concorrência. 
Não há data para início e 
término da reforma.

Situações
Os bombeiros também divulgaram quais são as situações onde 

as pessoas devem acionar os socorristas através do telefone de 
emergência 193. O atendimento a traumas e ferimentos no corpo 
são os mais complexos, além de atendimentos de pessoas feridas 

em acidentes de trânsito, ferimento por arma de fogo ou arma 
branca, agredidas, que sofreram quedas com ferimentos e fratu-
ras, ataques de animais ou insetos (cães e abelhas, por exemplo), 
choques elétricos graves, afogamentos e queimaduras, sejam elas 

devido ao calor, ou geradas por substâncias químicas.

a reduzir algumas atividades, do 
setor de prevenção, por exem-
plo. Com isso, em Umuarama 
foi possível remanejar pessoal 
e reativar as ambulâncias para 
apoiar o Samu, que está su-
prindo toda demanda do aten-
dimento pré-hospitalar.

A princípio este serviço será 
prestado apenas enquanto ou-
tras atividades estiverem reduzi-
das e enquanto estiver em vigên-

cia o decreto estadual. Marçal 
informa ainda que se o decreto 
for revogado ou cancelado, os 
atendimentos voltam a ficar ex-
clusivamente com o Samu.

Ele explica que a retomada 
definitiva do serviço de Siate 
deve ocorrer apenas quando 
houver aumento de efetivo. Para 
isso, é aguardado o concurso, 
que teve etapas atrasadas em 
decorrência da pandemia.

O serviço continuará sendo prestado apenas enquanto outras atividades estiverem reduzidas e o decreto estadual estiver vigente

ALEX MIRANDA

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Homenagem
O presidente da Câmara 
Municipal, Ney Patrício (PSD), 
homenageou o diretor-geral 
de Itaipu, general Joaquim 
Silva e Luna, pelas ações 
estruturantes em Foz do Iguaçu: 
“A homenagem representa a 
gratidão dos 15 vereadores 
para a gestão Silva e Luna, responsável por investimentos de grande 
porte em obras fundamentais, que vão garantir futuramente uma 
economia estável em nossa cidade”.

Cinthia na área
A diretora Digital, Cínthia 
Genguini, assumiu o comando da 
Secretaria de Comunicação Social 
da Prefeitura de Curitiba no lugar 
da jornalista Mônica Santana.

Não há vagas
A Macrorregional Oeste 
registrou a espera de 130 
pacientes por leitos de UTI ou 
de enfermaria-covid, conforme 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde. Apenas na 10ª Regional 
de Saúde de Cascavel, que 
faz parte da macrorregional, 
28 pessoas aguardavam por 
uma vaga na UTI e outras 
28 na enfermaria, segundo 
informações da Central de 
Regulação de Leitos.

Recuperados
Desde que iniciou o 
atendimento a pacientes com 
suspeita de covid-19, o Hospital 
Costa Cavalcanti, em Foz do 
Iguaçu, já deu alta a mais de 
600 pacientes que estiveram 
internados por conta do novo 
coronavírus. O hospital é 
mantido pela Itaipu Binacional.

Apoio
O presidente da Associação 
dos Municípios dos Campos 
Gerais e prefeito de Castro, 
Moacyr Fadel (Patriota), apoia 
as medidas adotadas pelo 
governo estadual para conter 
o avanço do coronavírus que 
consta no Decreto 6.983/2021, 
e que estabeleceu o lockdown 
no Paraná entre os dias 27 de 
fevereiro e 8 de março. “Nós 
procuramos dialogar com todos 
os prefeitos da região para definir 
um posicionamento oficial da 
AMCG. No fim, ficou acordado 
que todas as cidades vão adotar, 
de maneira integral, as medidas 
decretadas pelo Estado”.

Livro do Scalco
Já começou a circular o livro 
“Euclides Scalco - O homem, seu 
tempo e sua história”, que resgata 

a trajetória de um personagem 
que mergulhou de corpo e alma 
na política paranaense. Coube a 
Marcos Antonio Bastiani, sobrinho 
de Scalco, arquiteto e autor de 
outros três livros, a tarefa de 
costurar uma narrativa minuciosa 
e envolvente que muito revela da 
persona em suas incansáveis lutas 
e também do cenário institucional 
que moldou o Paraná e o Brasil 
nas últimas décadas.

Fomento
A Fomento Paraná retomou a 
movimentação de contatos com 
os municípios para formalização 
de parcerias com prefeituras, 
associações comerciais e outras 
entidades, para ampliar a oferta 
de crédito aos empreendedores 
informais, de micro, pequeno 
e médio porte. A agência está 
presente em 246 cidades com 
agentes de crédito e em 58 com 
correspondentes, com um total 
de 265 postos de atendimento.

Condenados
Seis anos após serem 
denunciados pela Lava Jato, João 
Vaccari Neto e Renato Duque 
foram condenados na pela 13ª 
Vara de Curitiba sob a acusação 
de lavagem de dinheiro. O juiz 
federal Luiz Antônio Bonat 
condenou o ex-tesoureiro do 
PT a seis anos de prisão e o ex-
executivo da Petrobras a pouco 
mais de três. Ambos poderão 
recorrer em liberdade.

Investimento
A Renault em São José dos Pinhais 
anunciou investimento de R$ 
1,1 bilhão na atualização de seu 
portfólio de produtos. Estão nos 
planos da empresa renovar a 
gama de carros que já produz, 
trabalhar em um motor turbo 
e lançar dois veículos elétricos. 
“Mesmo num cenário de muitos 
desafios, fico feliz em poder 
anunciar que seguimos investindo 
na atualização dos nossos 
produtos no Brasil”, destaca 
Ricardo Gondo, presidente da 
montadora no Brasil.

CRISTIAN RIZZI/CMFI
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colunaCâmara trabalha
em home office
até fim do decreto

Por conta do Decreto 
6.983/2021 do Governo do 
Estado do Paraná, que deter-
minou a suspensão de diver-
sas atividades não essen-
ciais, as sessões da Câmara 
Municipal de Umuarama tam-
bém foram suspensas nesta 
semana, tendo em vista que 
seu horário oficial é 19h30 das 
segundas-feiras, e a restrição 
de circulação das pessoas no 
Paraná foi determinado a partir 
das 20 horas, até às 5 horas. 

O órgão não possui sis-
tema que permita a realiza-
ção de sessões remotas, 
que devem ser desenvolvi-
das em conformidade com o 
Regimento Interno. A Mesa 
Diretora deve determinar a 
aquisição de equipamento 

Mais uma morte por covid em Umuarama
Um homem de 60 anos 

que estava internado no 
Hospital Cemil é a 92ª vítima 
da covid-19 em Umuarama. 
A mor te foi registrada na 
última segunda-feira (1º), em 
decorrência de complicações 
da infecção pelo coronavírus 
e divulgada no boletim epide-
miológico lançado ontem (2) 
em rede social pela Secreta-
ria de Comunicação (Secom).

Das 20.258 notificações 
de síndromes gripas registra-
das desde o início da pande-
mia, 7.731 tiveram resultado 
positivo para coronavírus até o 
momento, 10.062 foram des-
cartadas e 2.465 suspeitas 

seguem em investigação.
Ainda ontem (terça-feira, 

2), foram confirmados 63 
novos casos de covid-19 (são 
37 mulheres, 23 homens e 
três crianças). Dentre os 
positivados, 4.808 se recu-
peraram e 92 morreram. 
Umuarama tem hoje 2.820 
pessoas em isolamento domi-
ciliar com diagnóstico posi-
tivo para o coronavírus e 27 
pacientes internados (11 em 
UTIs e 16 em enfermarias), 
sendo 18 deles pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
hospitais da cidade e tam-
bém de Cianorte e Goioerê.

Diante desse cenário, a boa 

notícia é que o Hospital Uopec-
can disponibilizou mais 30 lei-
tos de enfermaria e sete leitos 
de UTI para atender pacientes 
covid (positivos ou com sus-
peita) que apresentarem agra-
vos. Embora a disponibilidade 
seja para municípios de toda 
a região Macronoroeste, a 
ampliação na oferta de vagas 
traz um alento para reduzir a 
fila de espera por leitos.

Dos 27 leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI Covid) 
dos hospitais de Umuarama, 
21 estavam ocupadas ontem 
(77,7%). Já nas 60 vagas de 
enfermarias disponíveis, 25 con-
tavam com pacientes (41,6%).

que permita a realização das 
sessões em modo remoto.

RETOMADA
Na próxima segunda-feira, 

8, as sessões devem ser reto-
madas, tendo em pauta indica-
ções, requerimentos também 
da sessão do dia 01 de março.

Caso o prazo para restrição 
de circulação após as 20h 
tenha continuidade, deve haver 
alteração no regimento interno 
da Casa, seguindo os trâmites 
legais, prevendo a realização 
dos trabalhos legislativos no 
período da tarde, enquanto as 
restrições estiverem mantidas.

HOME OFFICE
A mesa diretora também 

implantou o sistema de home 

office para os servidores do Poder 
Legislativo, em conformidade 
com o Decreto 6.983/2021, 
que fez o mesmo com reparti-
ções públicas do Estado.

O Ato da Mesa 09/2021, 
da Câmara Municipal de Umua-
rama, especifica que os servi-
dores devem estar à disposi-
ção do órgão durante todo o 
período da jornada de trabalho 
– das 8h30 às 11h30 e 13h30 
às 17h –, inclusive quanto à 
solicitação presencial.

No gabinete dos vereadores, 
parlamentares e assessores 
estão liberados para ativida-
des, contando que não haja 
recebimento público. Ao todo, a 
Câmara conta com 45 servido-
res, inclusos neste montante, 
os 10 vereadores.

SESSÕES serão retomadas na próxima segunda-feira, 8, se período de paralisação não for estendido

ALEX MIRANDA

Pelo ralo
A Receita Federal destruiu 
na alfândega de Foz do 
Iguaçu mais de 20 mil 
garrafas de bebidas alcoólicas 
apreendidas. Muitas eram do 
vinho El Gran Enemigo, que 
custa R$ 3 mil a garrafa. 

Caiado x Ibaneis
Mais um round entre os 
governadores Ronaldo Caiado 
e Ibaneis Rocha. Após Caiado 
acusar o GDF de incompetente 
- e outras adjetivações não 
comprovadas - em entrevista à 
TV Globo, o governador do DF 
respondeu ontem, em entrevista 
ao UOL, que Caiado “tem os seus 
problemas psiquiátricos”.

Samu vizinho
É notória a ajuda entre os 
estados de disponibilização 
de leitos para tratar de 
contaminados com covid-19. 
Mas Brasília e Goiás têm um 
problema antigo. Muita gente 
das cidades goianas vizinhas ao 
DF acaba sendo internada na 
capital federal, e não em Goiânia. 

Faltou o CPF
O deputado federal Bibo 
Nunes anda brabo com o MP. 
A Corregedoria do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público arquivou denúncia (nº 
100176/2021-85) dele pelo que 
considera “abuso de autoridade” 
contra três procuradores 
que não avançaram numa 
investigação. É que faltou ele 
protocolar documentos pessoais 
imprescindíveis para a ação, 
como cópia do seu CPF, RG, 
comprovante de endereço.

Alerta geral
Os senadores Major Olímpio 
(SP), Lasier Martins (RS) e 
Alessandro Vieira (SE) estão 
com covid-19. Funcionários dos 
gabinetes passarão por testes. 
Uma penca de deputados 
também estão contaminados, 
mas não divulgam. A Coluna 

Proteção corporativa 
Enquanto o Estado de Pernambuco vê a pandemia aumentar 
e a capital Recife atingir nos hosptais 80% dos leitos de UTI 

ocupados por pacientes com covid-19, o procurador-geral de 
Justiça, Paulo Augusto, não deixou de proteger a instituição 
e seus membros. Baixou uma resolução concedendo auxílio-

saúde para todos os funcionários do Ministério Público 
estadual. Os valores da ajuda corporativa vão de R$ 279,58  a 
R$ 2.127,74. O governador Paulo Câmara decretou toque de 
recolher no Estado de 20h às 5h a partir de hoje, e avisou em 

vídeo que pode endurecer as normas em breve.

publicou que as Casas 
constataram (não revelado) 
sete contaminados em cada 
dez testados no Congresso 
Nacional (entre parlamentares 
e visitantes). A maioria dos 
infectados está assintomática. 

Menos um
O senador Ciro Nogueira se 
livrou ontem de um inquérito 
da operação Lava Jato, no STF, 
por arquivamento sob decisão 
do ministro Edson Fachin. Era 
o caso de suposta propina 
de uma empreteira, numa 
delação feita sem provas. 

Cannabis do velhinho
Uma decisão do TJ de 
Minas abre um precedente 
importante no Judiciário do 
Estado para quem precisa de 
tratamento à base de princípio 
da Cannabis sativa. Uma liminar 
concedida pelo desembargador 
Nelson Missias autorizou um 
ancião a plantar em casa, 
extrair e usar o óleo da folha da 
planta para fins medicinais. 

Em tempo
Para que não haja encrenca com 
ninguém, o cumpra-se do TJ 
notificou as Polícias Civil e Militar 
do Estado. Ele foi vítima de AVC 
e terá o acompanhamento da 
filha em casa.

Huck
Enquanto ainda negocia com a 
TV Globo se renova ou não seu 
contrato (este mês é o prazo 
final), o apresentador Luciano 
Huck vai se aproximando 
a cada dia mais da política, 
a seu jeito discreto. Será o 
mediador amanhã do balanço 
do movimento sociopolítico 
RenovaBR. Entre os figurões, 
marcarão presença on-line o 
presidente do TSE, ministro Luís 
Barroso, e o governador e já 
presidenciável do PSDB Eduardo 
Leite (RS). Transmissão na página 
da escola de democracia no 
Youtube, a partir das 18h. 
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Bomba é interditada em posto
de combustíveis de Umuarama

Uma bomba de combus-
tíveis de um posto situado 
na zona VI em Umuarama 
foi interditada depois que 
foi encontrado combustível 
adulterado, durante uma 
fiscalização da ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo). 
A ação aconteceu na última 
segunda-feira (1).

O flagrante ocorreu duran-
te uma fiscalização de rotina 
e, de acordo com os fiscais, 
a bomba oferecia gasolina 
com 78% de etanol, quando 
o permitido é 27%.

Também houve fiscaliza-
ção em postos situados nos 
municípios de Mariluz, Pero-
bal e Goioerê. Os nomes dos 
postos vistoriados e do pos-
to onde aconteceu a interdi-
ção, não foram divulgados 
pela ANP.

FISCALIZAÇÕES
Em 2020, mesmo com os 

desafios trazidos pela pande-

Autorizada licitação para compra de iluminação de LED aos distritos

Estrutura
A troca das lâmpadas vai beneficiar 67 ruas, avenidas e 

logradouros nos distritos – são 13 em Lovat, 15 em Santa Eliza 
e 39 no distrito de Serra dos Dourados, incluindo as praças 

Curitiba e Santo Antônio. “Temos diversas obras em andamento 
nos distritos, como pavimentação, galerias pluviais, reformas de 
creches, escolas e postos de saúde, além da manutenção em dia. 
A iluminação de LED é um sonho antigo que agora vai se realizar 
e mostra que nossa prioridade é cuidar do município como um 

todo”, completou Pozzobom.

mia da covid-19, foi intensa 
a fiscalização, pela ANP, dos 
cerca de 123 mil agentes 
econômicos que compõem 
o mercado de combustíveis. 
O resultado foi a realização, 
em todo o país, de 15.106 
ações de fiscalização, com 
a emissão de 2.434 autos 
de infração, de 588 autos 
de interdição e de 118 
autos de apreensão de 
bens e produtos.

Os principais fatos infra-
cionais identificados foram o 
não cumprimento de notifica-
ção para atendimento de al-
guma exigência da Agência, 
seguido da venda de produ-
tos fora das especificações 
da qualidade e equipamen-
tos ausentes ou em desa-
cordo com a lei. Das 15.106 
ações de fiscalização realiza-
das em 2020, 7.479 foram 
na Região Sudeste, a que 
concentra o maior número 
de agentes econômicos do 

mercado de combustíveis. 
Na Região Nordeste, fo-
ram 2.592; na Região Sul, 
2.459; na Região Centro-
-Oeste, 1.532, e na Região 
Norte, 1.044. 

Outro fato relevante foi a 
redução de 47% no quanti-
tativo de denúncias recebi-
das pela Ouvidoria da ANP 
em comparação às registra-
das em 2019 (26.280 de-
núncias). A queda no total 
de denúncias pode estar 
associada à diminuição 
no consumo de combustí-
veis, à redução do fluxo de 
pessoas e de veículos nas 
ruas durante a pandemia e 
à percepção dos consumi-
dores de maior regularida-
de do mercado.

Por meio do ParanáCida-
de, a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urba-
no (Sedu) e a Prefeitura de 
Umuarama vão substituir 
toda a iluminação pública 
dos distritos de Lovat, Serra 
dos Dourados e Santa Eliza. 
As luminárias comuns serão 
trocadas por LED com o in-
vestimento estimado em R$ 
1 milhão 453 mil 495,20 a 
fundo perdido (sem endividar 
o município), graças às tra-
tativas realizadas pelo então 
deputado estadual Fernando 
Scanavaca, autor da emen-
da que assegurou os recur-
sos durante a gestão do ex-
-governador Beto Richa.

A licitação foi autoriza-
da ontem (terça-feira, 3), 
pelo governador Ratinho Jr 
e pelo secretário de Esta-
do do Desenvolvimento Ur-
bano e de Obras Públicas, 
João Carlos Ortega, como 
resultado da visita do pre-
feito Celso Pozzobom ao 
governo do Estado na últi-
ma semana. Do valor asse-
gurado para o processo, R$ 
1 milhão foi liberado pela 
Sedu e R$ 453.495,20 é a 
contrapartida do município.

“Desde 2017 estamos 

realizando grandes investi-
mentos para a moderniza-
ção da iluminação pública 
em Umuarama e grande par-
te da cidade já foi atendida. 
Agora chegou a vez dos dis-
tritos. Além de reduzir o con-
sumo de energia, as luminá-
rias de LED têm garantia de 
funcionamento, longa vida 
útil e baixa necessidade de 
manutenção, sem falar no 
ganho de eficiência. O siste-

ma deixa nossas ruas mais 
iluminadas e seguras para a 
população”, disse o prefeito.

Pelo convênio, serão subs-
tituídas 785 luminárias, o 
que vai exigir cerca de 4 mil 
metros de cabos elétricos. A 
licitação, na modalidade pre-
gão, inclui o fornecimento dos 
materiais, das lâmpadas e a 
instalação. A empresa vence-
dora ficará responsável ainda 
por remover as luminárias 

UMA bomba foi interditada 
num posto de combustíveis em 

Umuarama por vender gasolina 
com 78% de etanol

DIVULGAÇÃO

antigas, transportá-las e des-
cartar os conjuntos de ilumi-
nação e acessórios em local 

apropriado, com a emissão 
obrigatória do Certificado de 
Destinação Final (CDF).

AS luminárias comuns serão trocadas por LED com o investimento estimado em R$ 1 milhão 453 mil 495,20 a fundo perdido

DIVULGAÇÃO
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Municípios trocam experiências
sobre iniciativas no esporte e lazer

Gestores esportivos de 
oito das maiores cidades das 
regiões Oeste e Noroeste do 
Paraná iniciaram uma série de 
discussões sobre a realidade 
esportiva diante do cenário 
imposto pela pandemia do 
novo coronavírus e começa-
ram a compartilhar ideias ino-
vadoras que deram certo em 
seus respectivos municípios. 
O contato foi feito por video-
conferência e a primeira reu-
nião aconteceu no último dia 
25, via Google Meet.

No encontro virtual, cada 
gestor teve um tempo para 
apresentação inicial, quando 
pôde falar sobre a realidade 
esportiva do seu município 
e mostrar suas ideias para o 
fortalecimento do esporte em 
caráter regional e estadual. 
Como a reunião se estendeu 
um pouco, não foi possível 
compartilhar com detalhes as 
ideias inovadoras em tempos 
de pandemia – o que aconte-
cerá na próxima reunião.

“Nesse primeiro momen-
to nos conversamos sobre 
a realidade do esporte lo-

cal e o que cada um anseia 
para os próximos capítulos 
do pós-Covid. A ideia de for-
mar o grupo surgiu em uma 
conversa que tive com o 
professor Rafael Octaviano, 
secretário de Esporte de Pa-
ranavaí, para que projetos 
e ideias que deram e estão 
dando certo em cada cidade 
possam ser compartilhadas 
com os outros municípios”, 
disse o secretário de Espor-
te e Lazer de Umuarama, Je-
ferson Ferreira.

No entendimento dos se-
cretários, o que está dando 
certo em Umuarama – por 
exemplo – pode dar certo em 
Paranavaí, e o que está dan-
do certo naquela cidade pode 
funcionar em Umuarama e 
nas demais localidades. “O 
que muda é apenas a cidade 
e o seu povo, porém os ob-
jetivos são muito próximos. 
Só teremos de encontrar e 
definir a forma de adequar e 
aplicar as ideias, criando mais 
opções de atividades para 
a população, tanto em lazer 
quanto na parte esportiva”, 

acrescentou Jefinho.
Alguns temas foram abor-

dados com mais propriedade 
na reunião, como a busca por 
projetos e ações voltadas ao 
esporte e lazer como fator de 
saúde, esporte comunitário e 
social (que chega na ponta, 
nos bairros mais carentes), 
esporte para pessoas com 
deficiência (ParaDesporto) e o 
esporte de participação, “re-
alizado com menos recursos 

públicos e mais abrangente, 
sem exclusão, acessível a to-
dos, onde o fator principal não 
é a competição nem o foco no 

Participações
A reunião teve a participação dos secretários municipais de Esporte 

de Campo Mourão, Marcelo de Oliveira Lima; Cianorte, Pauliane Mo-
reno Guides; Marechal Cândido Rondon, Diogo Schneider; Marialva, 

Maikom Parpinelli; Maringá, Fábio Margaridi Ferreira; Paranavaí, Rafael 
Octaviano; e Toledo, Marli Gonçalves Costa, além de Umuarama, Jefer-
son Gabriel Alves Ferreira, e do coordenador dos Jogos da Juventude 

do Paraná, Agnaldo Luiz Baldo, representando a Paraná Esporte.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

SECRETÁRIOS trocaram experiências e apresentaram projetos que est~]ao dando certo em seus municípios

Com dois gols de Gabriel  Jesus, City goleia Wolves
A sequência de vitórias 

do Manchester City continua. 
Em jogo adiantado válido pela 
29ª rodada do Campeonato 
Inglês, o time comandado 
por Pep Guardiola goleou o 
Wolverhampton por 4 a 1, on-
tem (terça-feira, 2), no Etihad 
Stadium. Com o resultado, os 
Citizens alcançaram seu 21º 
triunfo consecutivo somando 
todas as competições.

No primeiro tempo, Den-
doncker marcou contra e 
inaugurou o marcador para 
os donos da casa. Na segun-
da etapa, Coady empatou, 
mas Gabriel Jesus, duas ve-
zes, e Mahrez garantiram a 
goleada do City.

Líder isolado do Campe-

primeiro lugar, mas a saúde e 
a qualidade de vida”, comple-
tou o secretário de Esporte e 
Lazer de Umuarama.

O campeonato Paranaense de futsal chave bronze começa no dia 10 de 
abril e Umuarama terá representantes na competição. A Associação de 
Futsal Capital da Amizade (AFCA).
O time já tem atletas contratados e, todos são de Umuarama, ou moram na 
região noroeste. Além dos atletas, toda a comissão técnica também já fio 
montada. Os treinamentos devem começar ainda este mês.
A Série Bronze tem suas inscrições abertas até o dia 5 de março e o con-
gresso técnico programado para 17 de março.
A expectativa, de acordo com a Federação Paranaense, é de que haja um 
número grande de equipes, como ocorreu em 2019, quando 32 times 
disputaram o título.

DIVULGAÇÃO

onato Inglês, o Manchester 
City chegou aos 65 pontos, 
15 a mais que o Manches-
ter United, segundo coloca-

do que possui uma partida 
a menos. O Wolverhampton, 
por outro lado, está na 12ª 
posição, com 34 pontos.

GABRIEL Jesus, duas vezes e com gols de Coady e de Mahrez City garantiu a goleada

DIVULGAÇÃO



8 LOCAL  Quarta-feira, 3 de março de 2021

BPFron apreende em Terra Roxa,
mais de uma tonelada de maconha

Policiais militares que 
integram o Batalhão de Polí-
cia de Fronteira (BPFron) 
realizaram na madrugada de 
ontem (terça-feira, 2), uma 
grande apreensão de drogas. 
A ação foi desenvolvida por 
equipes que atuavam dentro 
dos limites do município de 
Terra Roxa, a cerca de 106 
quilômetros de Umuarama. 

De acordo com os poli-
ciais, uma das equipes rea-
lizava um patrulhamento de 
rotina pela rodovia BR-272, 
quando avistou a por teira 
aberta de uma propriedade 
rural, situada nas proximida-
des da Vila Guarani. No local 
forma avistados rastros de 
uma intensa movimentação 
de veículos o que chamou a 

PMs de Umuarama apreenderam na 
noite da segunda-feira 1, um caminhão 
Volvo com placas adulteradas. A 
ocorrência foi registrada na cidade de 
Ivaté (48 quilômetros da sede do 
25º Batalhão da PM). O veículo 
encaminhado para a Delegacia de Polí-
cia de Icaraíma. Uma denúncia anônima 
levou os policiais até o veículo que 
apresentava algumas alterações. 
Os PMs localizaram o caminhão 
na avenida Rio de Janeiro, onde 
aconteceu a abordagem ao condu-
tor, que não era habilitado. Uma 
inspeção minuciosa foi iniciada, até 
que fio descoberta a adulteração 
na numeração do chassi. Não foi 
constatado alerta de furto ou roubo. 
Mesmo assim o caminhão foi apreen-
dido e levado, junto com o condutor.

atenção dos policiais. Ime-
diatamente os rastros foram 
seguidos até que consegui-
ram encontrar diversos fardos 

de maconha abandonados 
em meio à propriedade.

Foram apreendidos no 
total, 1.138,6 quilos do 

entorpecente que estavam 
divididos em 82 fardos. Nin-
guém foi preso.

A droga apreendida foi 

Garoto é flagrado com crack avaliado em quase R$ 2 mil

Cachanga
No fim da tarde da última 
segunda-feira (1) equipes 
do 25º Batalhão de 
Polícia Militar (25º BPM) 
foram acionadas para 
comparecer à rua Manoel 
de Freitas da Silva, no 
Parque Ibirapuera, em 
Umuarama. No local, uma 
pessoa estaria pedindo 
socorro aos policiais 
assim que descobriu que 
sua casa havia sido alvo 
de ladrões.
Quando a guarnição 
chegou ao local, encontrou 
a moradora assustada. 
A mulher, de 31 anos de 
idade, revelou que havia 
chegado à residência 
minutos antes do pedido 
de socorro, quando notou 
que a porta da cozinha 
estava aberta. Do interior 
do imóvel foram levadas 
joias, equipamentos de 
informática e alguns 
eletroeletrônicos.
A Polícia Militar apenas 
pôde registrar um 
boletim de ocorrência 
e repassou o caso pra 
futuras investigações da 
Polícia Civil. Depois da 
lavratura do documento, 
foram realizados 
patrulhamentos pelas 
imediações em busca dos 
autores do crime, mas 
até o final da tarde de 
ontem nenhum suspeito 
havia sido localizado.

DIVULGAÇÃO

DROGA estava escondida em uma propriedade rural. Rastros de veículos foram seguidos até a localização da maconha

Um adolescente de 15 
anos foi apreendido na 
manhã de ontem (terça-feira, 
2), sob acusação de trá-
fico de drogas. O flagrante 
dos policiais militares de 
Umuarama aconteceu no 
Jardim Alto da Boa Vista e, 
de acordo com os policiais, 
uma equipe estava realizando 
o patrulhamento de rotina 
pelo bairro, quando avistou 
o garoto tentando se escon-
der da viatura e, ao mesmo 
tempo, tentando se desfazer 
de uma sacola de cor branca.

Com a aproximação dos 
policiais o jovem começou 
a fugir a pé e cor rendo 
pela rua, até que invadiu o 
quintal de uma residência, 

levada para a Delegacia de 
Polícia Civil de Terra Roxa, 
onde foi entregue à autori-
dade policial.

onde foi abordado.
Na sacola deixada pelo 

jovem, a polícia encontrou 18 
grandes pedras de crack. O 
adolescente confessou ser o 
dono do entorpecente e rela-
tou aos PMs que cada uma 
das pedras seria comercia-
lizada a R$ 100. O garoto 
ainda revelou que vende-
ria com muita facilidade o 
entorpecente aos usuários 
de drogas durante a noite. 
Ao fim das vendas, ele con-
seguiria faturar a quantia 
de R$ 1.800.

 A droga apreendida e o 
adolescente foram levadas à 
7ª Subdivisão Policial (SDP), 
onde foram tomadas as devi-
das providências.

GAROTO de 15 anos disse que venderia facilmente a droga aos usuários durante a noite 
de iria faturar R$ 1.800

TV CAIUÁ

DIVULGAÇÃO
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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

Destinada a profissionais graduados 
em Administração, Ciências Contábeis. 
Psicologia, Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos, Gestores em Geral 
e áreas afins, estão abertas as inscrições 
para o MBA em Gestão de Pessoas, 
Carreira e Liderança da Universidade 
Paranaense- Unipar, Unidade de 
Umuarama.

A especialização tem como objetivo 
capacitar executivos, gestores, 
empreendedores, contadores, 
administradores a operacionalizar os 
mecanismos de departamento pessoal, 
estratégias e controles necessários 
à otimização da gestão de pessoas, 
abordando os conceitos modernos de 
Recursos Humanos como meios de 
entendimento da importância para a 
organização.

Visa preparar profissionais para a 
gestão de pessoas nas organizações, 
para poder inferir no processo decisório 
dessas entidades de modo a torná-las 
eficientes e capacitar o aluno a examinar 
conceitos técnicos, mediante avaliação 
prática e analítica e operacionalizar o 
departamento pessoal.

As aulas serão ministradas por 

especialistas, mestres e doutores, 
em regime quinzenal, sendo que 20% 
das aulas serão de auto estudo, com 
assistência dos professores. Inscrições 
até o dia 31 de março pelo site https://
pos.unipar.br/especializacao/gestao-de-
pessoas-carreira-e-lideranca/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 vale para 
pagamentos efetuados até o vencimento 
e para turmas com número de vagas 
superior a 15 alunos.

Curso inicia em março na Unipar de Umuarama

MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e 
Liderança está com inscrições abertas

Aciu pede volta do comércio
em horário reduzido e delivery

O presidente da Aciu 
(Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama), 
Orlando Santos, reforçou 
ontem (terça-feira, 2) o cla-
mor da classe empresarial 
para que o governador Rati-
nho Jr amenize o impacto 
do decreto que suspen-
deu até o próximo dia 8 o 
atendimento das empresas 
comerciais enquadradas 
como não essenciais.

A proposta é que esses 
estabelecimentos tenham 
permissão para abrir imedia-
tamente em horário reduzido, 
das 10h às 16h e, fora desse 
período, possam atuar por 
delivery e drive thru. Assim, 
lojas como as de confecções 
e acessórios, por exemplo, 
poderiam mandar condicio-
nais para os clientes e aten-
der pedidos por telefone ou 
pela internet, com retirada 
nos pontos de venda ou 
entrega em domicílio. 

A ideia foi transmitida aos 
deputados que representam 

Cidade segue decreto estadual
e comércio continua fechado

Na manhã de ontem (terça-
-feira, 2) o prefeito de Umua-
rama, Celso Pozzobom, se 
reuniu com representantes do 
comércio local, prefeitos que 
integram a Associação dos 
Municípios de Entre Rios (Ame-
rios) e, decidiu manter as ativi-
dades não essenciais suspen-
sas de acordo com o decreto 
estadual editado pelo Governa-
dor Ratinho Jr. a determinação 
está causando manifestações 
dos comerciantes, que alegam 
não conseguir manter suas 
empresas em funcionamento, 

a região na Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep), na 
intenção de que dialoguem 
com o governo do Estado e 
apresentem saídas para a 
crise instalada.

“No caso específico da 
Capital da Amizade, nós do 
comércio e prestação de ser-
viços, representamos mais de 
60% do PIB (Produto Interno 
Bruno) local. Não podemos 
seguir fechados, porque isso 
vai agravar ainda mais a crise 
do comércio, resultando, de 
imediato, em demissões, o que 
estamos tentando evitar a todo 
custo”, disse Orlando Santos.

O presidente da Aciu 
reconhece o momento preo-
cupante vivido pela saúde 
pública no Estado, diante 
do recrudescimento da pan-
demia do coronavírus, mas 
atenua que o comércio lojista 
não é o responsável pela dis-
seminação do vírus. “Toma-
mos todas as medidas sani-
tárias necessárias e estamos 
dispostos a reforçar os 

cuidados, inclusive ajudando 
na fiscalização dos estabele-
cimentos”, afirmou Santos.

PRESIDENTE sugere que estabe-
lecimentos funcionem entre as 10h 
às 16h, depois podendo atuar por 
delivery e drive thru
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devido à paralisação. Uma 
nova manifestação pacífica foi 
realizada durante a tarde em 
frente à prefeitura, por alguns 
poucos comerciantes.

Com o prefeito, se reuni-
ram o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu), Orlando Luiz 
Santos, o presidente do Sin-
dilojistas, Carlos Strassi, a 
presidente do Sindicato dos 
Empregados no Comércio, 
Miromar Ponciano de Andrade 
e o presidente da Câmara 
Municipal de Umuarama, 

vereador Fernando Galmassi.
Conforme nota divulgada 

pela Prefeitura de Umuarama, 
“os municípios que inte-
gram a Amerios continuarão 
seguindo as determinações 
do decreto estadual que 
trouxe medidas restritivas 
para reforçar o enfrentamento 
à pandemia de coronavírus 
em todo o Estado”. Outras 
três reuniões foram realiza-
das, sempre com a partici-
pação de representantes da 
Aciu e dos sindicatos, além 
do presidente da Câmara.

O programa de micropavimentação asfáltica da 
Prefeitura ontem (2), às ruas do Jardim Veneza. Um 
trabalho de preparação foi realizado na última semana 
e na segunda (1), para corrigir o pavimento, limpar 
as vias que serão atendidas e a poda de árvores no 
trajeto do caminhão que aplica o material. A atual 
etapa do programa já atendeu várias ruas dos bairros 
Jardim Kennedy e Novo Milênio, na mesma região 
da cidade. O serviço é realizado em parceria entre 
o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Paraná (Cindepar), respon-
sável pelos equipamentos e aplicação da micro, e 
pela Secretaria Municipal de Obras, Planejamento 

Urbano, Projetos Técnicos e Habitação da Prefeitura, que faz os serviços preliminares e acompanha a execução. O 
trabalho começou na última terça-feira, 23, com ensaios e na quarta a aplicação efetiva.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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EQUINOX LT 18/19
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO
 
R$ 119.900,00

ONIX PLUX 1.0
PREMIER 20/20
PRATA
COMPLETO, 
AUT, COURO
 
R$ 79.900,00

Em busca de aumentar 
o número de leitos para 
pacientes diagnosticados 
com covid-19, uma reunião 
foi realizada na segunda-
-feira (1), na 12ª Regional de 
Saúde de Umuarama, estive-
ram presentes representan-
tes do Hospital do Câncer 
Uopeccan e demais hospitais 

Uopeccan de Umuarama tem 67
leitos exclusivos para covid-19

da macrorregião noroeste, 
com intuito de construir um 
novo plano de ação e contin-
gência devido ao crescimento 
expressivo dos casos.

A força tarefa entre os 
hospitais, alterou atendi-
mentos realizados na Uopec-
can, pacientes clínicos, 
cirúrgicos e or topédicos 

passam ser atendidos nas 
demais hospitais da cidade 
e a Uopeccan centraliza 
os cuidados nos pacientes 
oncológicos e covid-19.

ESTRUTURA
A Uopeccan conta com uma 

estrutura ímpar, alas com lei-
tos para tratamento intensivo 
ou não, de pessoas suspeitas 
e confirmadas da covid-19. Até 
o momento mais de 600 pes-
soas foram atendidas na ala 

covid. Desta forma, a unidade 
de Umuarama passará de 30 
leitos para 67 leitos para aten-
der pacientes contaminados 
com a doença.

No início desta semana 
a taxa de ocupação chegou 
a 95% dos leitos covid-19 
e, de acordo com a médica 
responsável pela Ala Covid 
da Uopeccan de Umuarama, 
Carla Dal Ponte, a população 
precisa ter ciência que apesar 
do aumento dos leitos, isso 

será insuficiente para aten-
der todos que necessitam 
de atendimento. “Estamos 
vivendo um momento crítico 
de ascensão de números de 
casos e colapso no sistema 
de saúde, por isso contamos 
com ajuda de todos para con-
tinuarem se cuidando, evi-
tando locais aglomerados e 
seguindo as medidas de iso-
lamento e de higienização, só 
assim conseguiremos contro-
lar a doença”, orienta.

ATÉ ontem, mais de 600 pessoas já haviam sido atendidas na ala covid do Hospital Uopeccan 
de Umuarama

ASSESSORIA
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Palavras cruzadas

Mostre que leva a sério as suas obrigações e 
não deixe nada pelo caminho, mesmo que seja 
apenas em casa. Deixe os maus hábitos de 
lado e adote um estilo de vida mais saudável. 
No amor, não há muita novidade, mas que tal 
se aproximar do pretendente? 

A quarta promete mudanças. Quer tentar algo 
novo ou está em busca de uma vaga? Essa é 
a hora. No amor os dois precisam ter cuidado 
com as crises de ciúme. Para quem está na 
pista os amigos podem dar uma ajuda está em 
busca de um novo amor.

Vai ser preciso toda a sua habilidade para 
conversar se quiser vencer mal-entendidos. 
Melhor não falar mais do que deve nem se 
envolver com gente falsa ou fofoqueira, espe-
cialmente nas redes sociais. Na paquera é hora 
de reparar melhor em quem está à sua volta.

Pode enfrentar tensão em algumas amizades, 
especialmente se tiver dinheiro no meio desse 
rolo. Com o amor altas doses de carinho e 
palavras de amor fazem a diferença. A  paquera 
promete fortes emoções e pode se encantar 
por alguém que acabou de conhecer. 

Com tanto empenho no trabalho, há chance de 
exagerar na dose e acabar posando de chefão. 
A dica é controlar seu jeito crítico e exigente 
para não passa da conta e arrumar briga. Apon-
tar os erros do par pode trazer tensão desne-
cessária ao romance.

Deve manter os pés no chão e baixar um 
pouco a bola em alguns momentos. No tra-
balho é melhor segurar a onda e não se envol-
ver em projetos que parecem bons demais pra 
ser verdade. A conquista pode engrenar e há 
chance também de aparecer alguém novo.

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 3 de março têm uma visão bem clara do que desejam realizar. 
São extremamente criativos e usam bastante a imaginação, mas gostam de 
colocar as idéias em prática. São capazes também de se concentrarem nos 
detalhes e capazes de equilibrar sua vida pública e privada, não permitindo 
que uma predomine às custas da outra.

Horóscopo nascido em 3 de março

É melhor pegar leve em casa para não tomar 
uma bronca de um familiar quando menos 
espera. Relacionamentos estarão em desta-
que e animando as conversas por redes sociais 
ou chamada de vídeo. Seja paciente especial-
mente no romance ou vai ter problemas. 

Você precisa ter cuidado para manter o seu 
temperamento sob controle e tente esfriar a 
cabeça se perceber que está se irritando com 
alguém. Boas energias para o romance mas  
uma discussão por bobagem pode ficar mais 
séria e estremecer o romance.

O trabalho não espera e será preciso um 
esforço extra para manter o foco. Você pode 
virar a mesa e apostar em uma parceria para 
aumentar suas chances de ver um projeto 
aprovado. Você poderá contar com amigos 
para superar desafios. 

O dia será ideal para encerrar assunto pendente: 
afaste tudo o que vinha atrapalhando a sua vida. 
Um projeto mais ambicioso da sua parte pode 
precisar de ajustes ou até ser adiado pra outro 
momento. A atração física movimenta a paquera, 
mas os amigos podem atrapalhar. 

Nesta quarta, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua mente. É 
preciso mudanças nos hábitos diários e cuide 
da saúde. No amor, animação e leveza. Uma 
paixão a distância pode ficar animada.

Sua produtividade deve crescer se trabalha em 
home office, com produtos para o lar ou em 
sociedade. Alguém do passado ou da família 
pode dar uma com conselhos ou até de um 
novo emprego. Um amor antigo pode reapare-
cer, mas talvez já esteja comprometido. 

Março é o mês em que as Almas Gêmeas se encontram
O mês mais romântico do ano 

chegou e traz as energias de Vênus 
exaltadas e fortalecidas, como 
nunca na história. É também o 
mês que começa o Ano Novo Astral 
Astrológico de 2021 e comandado 
nada menos do que pela regente 
do amor, Vênus, a Deusa dos rela-
cionamentos que desperta em nós 
as emoções e o anseio de expe-
riência de intimidade, de parti-
lha, de dar e receber afeto, con-
forto e entendimento. A alma do 

relacionamento é o amor e Vênus 
desperta para a sabedoria que 
surge do verdadeiro envolvimento 
entre almas gêmeas compatíveis.

Neste mês, teremos ainda outro 
evento importante do ano, a conjun-
ção superior de Vênus ao Sol entre 
os dias 24 a 28 de março. Como se 
fosse a “Lua Cheia” do ciclo, é o 
momento em que ocorre o desen-
volvimento do valor do afeto, cari-
nho, generosidade, dos sentimentos 
profundos e verdadeiros renovados 

pelo potencial do Sol, a força de 
vontade consciente.

Este mês, vênus passa a posi-
ção conhecida como Vésper, a 
“Estrela Vespertina” ou a Estrela 
da Tarde, que é o momento de 
realização dos sonhos, de matu-
ridade, de serenidade e estas 
energias serão captadas nos 
encontros que acontecerem a 
partir de agora.

Fonte: Paz e Equilíbrio
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projetor 
de luz

Artista
como
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nos, banda
brasileira
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para ca-
bides em

lojas
Rede (?):
imita as
células

cerebrais
Aparelho
usado pe-
la polícia
rodoviária

Reduzir 
a pó

Estado
natal do
Capixaba

(sigla)

Diz-se da
pessoa
otimista

"(?) Maria",
oração
católica
Riacho

Fecho (?):
o zíper

Contrastar

Aguarden-
te de cana

(bras.)
Estrangeiro

Período
histórico
"Tratado",
em Otan

Usa-se para
 tirar água
do poço

Jaez

Ritmo
caribenho
Desacom-
panhados

Tudo, em
inglês
Lua de
Júpiter

Abominar

Descansar,
em inglês
Conselho
(?), órgão 
que fiscali-
za o cum-
primento
do ECA

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

no Brasil

Acaso; con-
tingência

Divisão do Ministério do Meio
Ambiente responsável pelo

gerenciamento das
matas brasileiras

Deus
grego do

amor
(Mit.)

Dedo do
pé, em
inglês

Medida da intensida-
de de um som
Marcelo (?),

jornalista

"A Pequena (?)", 
conto de Andersen
(?) 4, formato de
folhas de papel 

Patrão;
senhor

Ouvir, em
espanhol

Extrater-
restres
(abrev.)

(?) de
fumaça,
equipa-
mentos

anti-
incêndio

Profissional que con-
cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.
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Q C E
T U T A N C A M O N

A P I A R I O R E C

R M I I T E N
T U P A ND E G A

V E L V E T M A Ç Ã

A L T A U F A N O
G I P R O O D

D E M E R A R A A
N A T O S B A V I

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

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

Principal
edifício
militar

Edificou 
a cidade
de Enoc
(Bíblia)

Distinção
das cartas

do
baralho

Ameaças
comuns

em filmes
de terror

Faraó fa-
lecido com
menos de
20 anos
Local de
criação

de
abelhas

Top (?): 
a lista

dos dez
melhores

Folguedo
ruidoso e

alegre

Época
ideal para

vender
ações

Parte de
chapéus
como a

pala
Dão "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

"Outro",
em

"alopatia"

"A (?) de 
Noé", obra
musical de
Vinicius

Fecho 
(?): 

zíper

Evento típico da
Sexta-feira Santa
Tempero utilizado 

em pizzas

Criado de
nobres

1.002, em
romanos
Recente-

mente

Tecla de 
gravadores
Tópico de
palestra

O fruto do
pecado

Para, em
inglês

Clássico
do futebol

baiano
(red.)

Veste de
gestantes
Extensão

de terreno

Açúcar
produzido
na Guiana
Nascidos

Igual;
mesmo
Rio da
Rússia

Conve-
niência

Verão, em
francês

Grupo
feminista
ucraniano

O mais
caro do
edifício 

é a
cobertura

O "você"
do gaúcho

Veludo,
em inglês

Vaidoso

Acabada;
concluída

Posto em liberdade
(o réu)

A propaganda que
constitui o crime

3/été — for — ten. 5/femen. 6/velvet. 7/pândega. 8/demerara.
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“Ninguém pode achar que falhou 

a sua missão neste mundo, se 
aliviou o fardo de outra pessoa.”

(Charles Dickens)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Mariana Hellú Longhini. 
Gilberto Massami Yamashiro , Ruth Urbano, Kelly Freitas,  Andréia Carvalho Cardozo, Octavio Antoniassi 
Junior, Thais Camila Marques Rubio, Thais Casoni, Viviane Hausen Lamas Fabrini. Da coluna: felicidades.

CAMPANHA
A Campanha “Março Lilás: in-
formação de qualidade de pre-
sente pra você”, realizada pela 

Associação Médica de Umuarama 
em parceria com a Ordem dos 

Advogados do Brasil / Subseção 
de Umuarama, Caixa dos Advo-
gados do Paraná e Comissão da 
Mulher Advogada de Umuarama  

iniciou no primeiro dia de Março 
-, e  reúne médicos e advoga-
das com o objetivo de divulgar 

informações e esclarecer dúvidas 
sobre prevenção, diagnóstico e 
tratamento do câncer do colo 

do útero. E também comemora o 
Mês da Mulher e inclui homena-
gens no mês onde ginecologistas 
e Oncologistas associados à AMU 
e advogadas integrantes da CMA 
Umuarama participarão de entre-
vistas, vídeos, bate-papos, lives 
e, ainda, responderão dúvidas 
da população sobre a doença 

que provoca a morte de mais de 
6.500 mulheres por ano somente 
no Brasil. Para  participar envie  

perguntas (mensagens texto) 
para o WhatsApp
(44) 99126-4117.

DENGUE
A  Campanha que o Sesc está 
realizando contra a Dengue  
denominada “Aqui o mosqui-
to não entra”, vai até o dia 
10 de Abril. Para participar 
é muito fácil: só baixar o 

app do Sesc e se cadastrar, e 
postar as fotos dos focos eli-
minados da dengue. Haverá 

premiação para os municípios 
e pessoas físicas que mais 
eliminarem focos. Porém, o 
maior benefício será para 
todos nós que estaremos 

livres do mosquito.  O app é 
bastante lúdico, bem baca-
na para trabalhar também 
com as crianças. E quanto 
mais focos eliminados, mas 
a pessoa vai ganhando pon-
tos, e dando destaque para 
o município no Paraná pelo 
engajamento contra a den-

gue. Recado de Thais Santos, 
do SESC Umuarama. 

LIDERANÇA!
Destaque para Fábio Carvalho 
–,  presidente da Associação 
Médica de Umuarama e Fran-
ciellen Bertoncello de Carva-
lho - presidente da Comissão 
da Mulher Advogada de Umu-
arama. O médico e advogada 
são casados e também estão 
unidos em prol da saúde e 
bem estar, através de informa-
ções de qualidade liderando 
a campanha “Março Lilás”  
sobre prevenção, cuidados e 
direitos acerca do câncer de 
colo de útero.

PORTRAIT 
FABIANA HACHICHO, na lente 
exclusiva de Luci Lemes, ilumina a 
série portrait que faz homenagem a 
mulher umuaramense.

DIVULGAÇÃO
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