
Cemil anuncia fechamento
do Pronto-Socorro Covid-19
HOSPITAL ULTRAPASSOU A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A direção da Associação Beneficente São Francisco de Assis, mantenedora do Hospital Cemil de Umuarama, anunciou no fim da tarde 
de ontem o fechamento do Pronto-Socorro para a entrada de novos pacientes com quadro indicativo de covid-19, até que a situação 
de leitos se normalize. A decisão foi tomada após o hospital ultrapassar a capacidade de atendimento. l 9
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Duas toneladas
A Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste apreendeu 

um grande carregamento de maconha que seguia 
de Cascavel, no oeste do Estado, para Maringá, no 

Noroeste. Os 2,2 mil quilos do entorpecente estavaM, 
escondidos entre 32 toneladas de farinha de trigo. O 

motorista da carreta foi preso. l 6
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Imunização

Paraná recebe
mais vacinas 
e ultrapassa 

1 milhão de doses 
l 5

Saúde prevê
vacinar 4 milhões
de paranaenses

até o fim de maio
l 2

Defensorias
questionam

governo sobre
a covid-19

l 4

Apoio aos 
empreendedores

começa na
próxima segunda

l 7

Em duas ações na 
cidade de Douradina, 

PMs de Umuarama 
tiraram de circulação 

1000 caixas de 
cigarros paraguaios. 

Dois caminhões 
foram apreendidos 

em uma propriedade 
rural que servia 

como entreposto dos 
contrabandistas. Dois 
homens foram presos 
e um adolescente foi 

apreendido.l 6

ALEX MIRANDA

Contrabando
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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 2,71 5,69 29,95

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,2314 1,2571 1,2894
IGP-DI (FGV) 1,2308 1,2655 1,2995
* 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 MAR: 2,27% + multa

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

9/2 a 9/3 0,5000 0,1159 0,0000
10/2 a 10/3 0,5000 0,1159 0,0000
11/2 a 11/3 0,5000 0,1159 0,0000
12/2 a 12/3 0,5000 0,1159 0,0000
13/2 a 13/3 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,32% 21,59 
ItauUnibanco PN +1,57% 27,17 
Viavarejo ON -4,85% 10,98 
BRF ON +5,98% 24,65 
Suzano ON +4,50% 78,76 
Lojas Americanas PN -5,70% 21,00 

IBOVESPA: +0,65% 111.330 pontos

Iene 108,79
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 90,66

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,7960 5,7970 +3,4%

PTAX  (BC) +1,8% 5,8391 5,8397 +5,6%

PARALELO -0,8% 5,5500 6,0600 +3,4%

TURISMO -0,8% 5,5500 6,0400 +3,4%

EURO +2,1% 6,9392 6,9422 +3,4%

R$/m2 JAN FEV %m %ano %12m
Paraná 1.739,03 1.748,44 0,54 1,65 9,05
Norte 1.819,91 1.817,50 -0,14 2,80 13,85
Oeste 1.782,32 1.791,51 0,52 1,86 10,96

DÓLAR 09/03

Iene R$ 0,0537
Libra est. R$ 8,11
Peso arg. R$ 0,064
R$1: 1.133,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/03 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)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.441,25 3,50 2,8%
FARELO mar/21 419,20 0,90 -4,4%
MILHO mar/21 562,00 -3,00 1,0%
TRIGO mar/21 656,50 10,00 1,1%

SOJA 162,66 1,6% 3,4% 162,00
MILHO 77,56 1,3% 5,9% 78,00
TRIGO 79,22 1,2% 3,7% 80,00
BOI GORDO 283,80 0,1% -0,9% 285,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/03 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 09/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 2,1% 1,2%
SOJA Paranaguá 180,00 5,3% 6,5%
MILHO Cascavel 82,00 2,5% 6,5%

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
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PREVISÃO DO TEMPO

O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, disse na 
manhã de ontem (terça-feira, 
9), na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), que a progra-
mação de vacinas do Ministério 
da Saúde prevê que 4 milhões 
de pessoas sejam vacinadas 
no Estado até o dia 31 de maio.

A afirmação foi feita, du-
rante a prestação de contas 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (Sesa) referente ao úl-
timo quadrimestre de 2020.

Ele ressaltou, no entanto, 
que a regularidade com a che-
gada de doses não está nas 
mãos do Estado. Beto Preto 
declarou que o Ministério da 
Saúde tem negociado com a 
Pfizer, Moderna e Covaxin.

“A programação do Minis-
tério, e esperamos que não 
atrase, é que até 31 de maio 
tenhamos vacinado no Para-
ná 4 milhões de pessoas. 
São 1,8 milhões com mais 
de 60 anos, aqueles com co-
morbidades, doenças crôni-
cas, e entram aí outras cate-
gorias, como professores”, 
afirmou o secretário.

Segundo o secretário, “o 
Paraná atravessa o momento 
mais crítico da pandemia da 
covid-19 desde o início dela, 
em 2020 e cerca de 30% dos 
óbitos dos paranaenses acon-
teceram neste ano, numa ace-
leração que tem relação com 

Momento desafiador
Segundo o primeiro secretário da Alep, deputado Luiz Cláudio 

Romanelli (PSB), o momento é desafiador. “Fizemos um esforço 
desde o ano passado para o repasse de recursos à área da Saúde e ao 
mesmo tempo um repasse de R$ 100 milhões para que o Estado faça 
sua aquisição assim que ela estiver disponível”, explicou, destacando 

também os R$ 37,7 milhões do Fundo de Modernização da Assembleia 
Legislativa destinados ao combate da Covid-19, que foram aplicados na 
contratação de leitos de enfermaria e UTI e na compra de equipamen-

to de proteção individual para os profissionais da saúde.

MS prevê vacinar 4 milhões de
paranaenses até o fim de maio

a chegada da nova cepa”, 
alertou, sobre a presença da 
variante amazônica do corona-
vírus no Paraná, a P.1. “Esta 
cepa é mais contagiosa, mais 
rápida e faz a evolução da do-
ença acontecer de forma mais 
objetiva, o que faz com que as 
pessoas possam se curar mais 
rápido, mas também piorar rá-
pido”, explicou o secretário.

Preto frisou também que o 
tempo médio de permanência 

dos pacientes em leitos hos-
pitalares no Paraná aumentou 
em 11%. “Uma pessoa ficava 
12 dias internada, agora fica 
em média 14 dias”, afirmou o 
secretário. Segundo o diretor de 
gestão em saúde da SESA, Vi-
nícius Filipak, houve em um ano 
um aumento de 85% nas interna-
ções de UTI, além de 58% no 
número absoluto de pacientes 
internados. “É um período com-
plicadíssimo”, salientou.

A afirmação foi feita, durante a prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) 
referente ao último quadrimestre de 2020

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Maringá
Londrina
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Paraná seleciona bolsistas para 
programa de testagem de covid

Curitiba - O governo do 
Estado do Paraná lançou Cha-
mada Pública para concessão 
de bolsas de extensão destina-
das a profissionais da área da 
saúde. Os bolsistas vão contri-
buir para ampliar a capacidade 
de pesquisas de diagnóstico 
molecular do novo coronaví-
rus, dando suporte nos proces-
sos de testagem de amostras 
de pacientes para confirmação 
dos casos de covid-19.

Considerados padrão de 
referência, os testes mole-
culares, também chamados 
RT-PCR, são exames que 
identificam e confirmam a 
infecção pelo novo corona-
vírus a partir de uma reação 
em cadeia no RNA do vírus, 

Número de UTIs para covid-19 financiados 
pelo Ministério da Saúde tem queda de 71%

Rio de Janeiro - O número 
de leitos de UTI exclusivos 
para pacientes com Covid-19 
financiados pelo Ministério 
da Saúde teve uma queda de 
71% de julho de 2020, no pri-
meiro pico da pandemia no 
País, ao início de março deste 
ano, com recordes de mor-
tes diárias pelo coronavírus. 
É o que mostram dados do 
Conass (Conselho Nacional 
dos Secretários de Saúde), 
com base em monitoramento 
de portarias publicadas no 
Diário Oficial da União. As 
informações são do G1.

Segundo o levantamento, 
eram 11.565 leitos finan-
ciados ou habilitados pelo 

por meio da amplificação do 
ácido nucleico.

“O objetivo é fortalecer a 
rede de testagem de forma 
descentralizada, contem-
plando todas as regiões do 
território paranaense, a par-
tir das estruturas laborato-
riais disponíveis nas univer-
sidades públicas”, afirma o 
superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná, Aldo Nelson Bona. 
Ele destaca que a estratégia 
integra as ações de preven-
ção, controle e combate à 
pandemia, empreendidas 
pelo governo estadual.

Para esse novo programa, 
será destinado, inicialmente, 
um aporte financeiro de R$ 

160 mil, oriundos do Fundo 
Paraná de Ciência e Tecno-
logia, gerido pela Superin-
tendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

O pagamento das bolsas 
será intermediado pela Fun-
dação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná. 
Já as atividades de exten-
são, que serão desenvolvi-
das pelos bolsistas, terão 
supervisão da Secretaria de 
Estado da Saúde.

PROGRAMA
Ao todo, serão custeadas 20 

bolsas de extensão, cada uma 
no valor de R$ 2 mil mensais, 
com duração de até quatro 

meses, com possibilidade de 
prorrogação por iguais e suces-
sivos períodos, em decorrên-
cia do agravamento do cenário 
epidemiológico no Estado. Os 
profissionais bolsistas deve-
rão cumprir carga horária de 
36 horas semanais.

Os profissionais que irão 
atuar no programa devem ter 
graduação em um dos seguin-
tes cursos: Biologia, Biome-
dicina, Farmácia, Medicina 
Veterinária e Química; ou 
formação superior em áreas 
afins, tais como: Análises Clí-
nicas, Bioquímica, Bioproces-
sos, Biotecnologia, Genética e 
Microbiologia.

“Uma vez selecionados, os 
bolsistas deverão apresentar 

documentação comprobató-
ria de formação e de situa-
ção regular junto ao respec-
tivo Conselho Profissional. Ao 
final do programa, receberão 
Certificado de Conclusão de 
Atividades de Extensão Uni-
versitária”, informa Marcos 
Aurélio Pelegrina, assessor 
da Coordenadoria de Ciência 
e Tecnologia da Superinten-
dência de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior.

As atividades serão desen-
volvidas em laboratórios de 
dez instituições de ensino 
superior paranaenses, esta-
duais e federais, que integram 
a Rede Paranaense de Diagnós-
tico Molecular de SARS-CoV-2, 
instituída no mês passado.

governo federal em julho do 
ano passado, em comparação 
com 3.372 este mês.

Essa queda ocorre em 
um contexto de colapso 
em hospitais de todas as 
regiões do Brasil. 

Em todo o País, foram 
criados cerca de 800 leitos de 
UTI Covid entre os dois picos 
da pandemia, segundo dados 
do Cnes (Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de 
Saúde), base do Ministério da 
Saúde que é  al imentada 
pelos próprios hospitais.

A quantidade está distri-
buída de forma desigual: 15 
estados tiveram aumento e 
11 estados e o Distrito Federal 

tiveram redução nos leitos.
Em dezembro, o Ministério 

da Saúde financiava o custo 
de 60% dos leitos do SUS. 
Esse percentual caiu pela 
metade em janeiro. Em feve-
reiro, ele passou a represen-
tar apenas 15%.

O motivo foi o término, em 
31 de dezembro, da vigên-
cia do decreto de estado de 
calamidade, que permitia 
a transferência de recursos 
extraorçamentários.

Segundo o presidente do 
Conass e secretário de Saúde 
do Maranhão, Carlos Lula, o 
orçamento de 2021 do Minis-
tério da Saúde não levou 
em conta que o Brasil ainda 

estaria sob a pandemia. Por 
isso, alguns estados têm 
aumentado a quantidade de 
leitos sem recursos da União. 
Sobre a fonte desse dinheiro, 
ele diz que os estados “não 
estão fazendo contas agora”. 
“Mas é falso dizer que os 
estados estão confortáveis 
para fazer essa expansão 
de novo. É preciso um novo 
orçamento de guerra para a 
saúde”, afirmou para o G1.

O secretário afirma que, 
nos próximos meses, cerca 
de 7 mil leitos de UTI devem 
ser financiados pelo minis-
tério. Uma parte deles se 
refere à primeira portaria 
do ano, publicada no último 

dia 2, após dois meses de 
alta nos casos e mortes pela 
covid-19. Foram liberados 
R$ 153,6 milhões para cus-
tear 3.201 novos leitos de 
UTI em mais de 150 cidades 
de 22 estados.

A portaria prevê repasses 
retroativos à manutenção 
de leitos de UTI referentes 
a janeiro e fevereiro, a fim 
de ressarcir os estados que, 
nesses dois meses, tiveram 
de utilizar exclusivamente 
recursos próprios para abrir 
novos leitos de UTI. As secre-
tarias ainda não receberam 
os recursos de nenhuma das 
habilitações, segundo o pre-
sidente do Conass.
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Segunda Turma
mantém julgamento
da suspeição de Moro

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu manter o julgamento 
sobre a suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro para julgar os ca-
sos relacionados à Operação 
Lava Jato. Por maioria de votos, 
o colegiado rejeitou a questão 
de ordem apresentada pelo 
relator, ministro Edson Fachin, 
para adiar o julgamento. 

Ontem (terça-feira, 9) 
pela manhã, o habeas cor-
pus em que o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
pede a suspeição de Moro 
foi pautado pelo ministro 
Gilmar Mendes, presidente 
da Segunda Turma, para ser 
julgado na sessão da tarde 
ainda ontem. A inclusão na 
pauta ocorreu um dia de-
pois de Fachin ter anulado 
as condenações do ex-pre-
sidente Lula na Lava Jato.

Fachin argumentou que a 
defesa apresentou novos e 
robustos elementos, “com fa-
tos graves”, que precisariam 
de mais tempo para ser anali-

Anulação de condenações
traz risco de retrocesso após

Argumentos
No habeas corpus em julgamento, a defesa de Lula levanta di-

versos argumentos para tentar demonstrar a parcialidade de Moro, 
como divulgação de grampos telefônicos, autorização para condu-
ção coercitiva, entre outros. Recentemente, por decisão de Lewa-
ndowski, os advogados do ex-presidente tiveram acesso a diálogos 

entre o ex-juiz e procuradores da Lava jato em Curitiba, obtidos 
pela Polícia Federal (PF), na Operação Spoofing. O material tem sido 

utilizado pelos defensores para engrossar a argumentação.

 O ex-coordenador da for-
ça-tarefa da Lava Jato no 
Paraná, procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol, apon-
tou risco de “retrocesso” no 
combate à corrupção no País, 
após a decisão do ministro do 
Supremo Tribunal (STF) Edson 
Fachin de anular as conde-
nações do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) nos 
processos da operação na 
Justiça Federal de Curitiba. 
Em nota divulgada nas redes 
sociais, Dallagnol argumenta 
que a condução dos casos 
em Curitiba foi decidida “’n’ 
vezes pelos tribunais” e que 
a operação “seguiu as regras 
do jogo então existentes”.

Dallagnol aponta que re-
centemente, o STF retirou 
de Curitiba casos envolven-
do políticos do MDB em cor-
rupção na Transpetro. E que 
“embora então vencido, o 
Min. Fachin entendeu que o 
Tribunal precisava ser coe-
rente e ‘apartidário’, aplican-

Ajuda da China
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), pediu ao embaixador da 
China no Brasil, Yang Wan 
Ming, ajuda ao governo 
chinês para a superação da 
pandemia de covid-19. Após 
reunião com Yang Wanming, 
por videoconferência, ontem 
(9), Lira divulgou carta em 
que reafirma a parceria entre 
Brasil e China e pede que o 
país asiático ofereça insumos 
e vacinas contra a covid-19.
“Eu me dirijo ao governo chinês 
neste momento de grande 
angústia para nós brasileiros, 
para que nossos parceiros 
chineses tenham um olhar 
amigo, humano, solidário e nos 
ajudem a superar a pandemia, 
oferecendo os insumos, as 
vacinas, todo o apoio”.

Novo na oposição
O diretório nacional 
do Novo, partido do 
ex-presidenciável João 
Amoêdo, decidiu ser 
oposição ao governo do 
presidente Jair Bolsonaro. 
A legenda também fez um 
comunicado nas redes 
sociais. Em nota, o partido 
disse que “se posiciona 
como oposição ao atual 
Governo Federal, orientação 
esta que norteará desde 
já tanto nossas posições 
institucionais quanto 
nossas candidaturas para 
2022 (…). “O bolsonarismo, 
assim como o petismo, tem 
como propósito melhorar 
a vida de alguns às custas 
da maioria”, acrescentando 
que, depois de dois anos 
de governo, “vemos que o 
bolsonarismo pode causar 
tanto mal quanto o petismo 
aos brasileiros”.

Seguem as investigações
A ministra Rosa Weber, do Supremo, negou um pedido 
para suspender a investigação aberta pelo presidente 
do STJ, Humberto Martins, sobre os procuradores da 
Lava Jato. O habeas corpus foi apresentado por Diogo 
Castor de Mattos, ex-integrante da força-tarefa, que 
aponta ilegalidade no inquérito, pelo fato de ter sido 
aberto de ofício, sem pedido prévio do MPF, e com base 
nas mensagens roubadas por hackers. Com base em 
supostos diálogos, Martins suspeita que os procuradores 
tenham investigado clandestinamente o patrimônio de 
ministros do STJ. Ao negar uma liminar para suspender a 
investigação, Rosa Weber pediu informações à Martins 
sobre o andamento do inquérito e questionou o 
ministro se Diogo Castor é de fato investigado.

sados. Outro argumento foi o 
de que, conforme o regimento 
interno do Supremo, ele teria, 
como relator, a prerrogativa 
de considerar o habeas cor-
pus prejudicado, o que impe-
diria o julgamento. 

“Com o devido respeito 
ao colegiado, entendo que 

esses dois motivos me le-
vam a fazer a este colegia-
do a indicação de adiamen-
to”, argumentou. 

Votaram contra o adia-
mento os ministros Gilmar 
Mendes, Nunes Marques, 
Cármen Lúcia e Ricardo 
Lewandowski. 

do o mesmo entendimento 
ao ex-presidente”.

“Concluímos que ele (Fa-
chin), apesar de entender 
de forma diferente, apli-
cou o entendimento esta-
belecido pela maioria da 
2ª Turma do STF”, avaliou 
o procurador. Dallagnol crí-
tica no texto o sistema de 
Justiça que, segundo ele, 
“rediscute e redecide (sic) 
ao mesmo dezenas de ve-
zes e favorece a anulação 

dos processos criminais”, 
e que esse sistema “preci-
sa de aper feiçoamentos”.

“Processos envolvendo o 
ex-presidente serão retoma-
dos em breve em Brasília, 
mas com reais chances de 
prescrição. Várias questões 
serão rediscutidas nos tribu-
nais. Nada disso, contudo, 
apaga a consistência dos fa-
tos e provas, sobre os quais 
caberá ao Judiciário a última 
palavra”, alega Dallagnol. 

A inclusão na pauta ocorreu um dia depois de Fachin ter anulado as condenações do ex-pre-
sidente Lula na Lava Jato

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DALLAGNOL argumenta que a condução dos casos em Curitiba foi decidida “’n’ vezes 
pelos tribunais” e que a operação seguiu as “regras do jogo então existentes”
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Usinas nucleares
Em despacho publicado 
ontem (9), o presidente 
Jair Bolsonaro aprovou 
diretrizes do Conselho 
Nacional de Política 
Energética que priorizam 
pesquisas de combustíveis 
e geração elétrica com 
hidrogênio, energia nuclear 
e biocombustíveis. Aneel e 
ANP estudarão tecnologias 
para “armazenamento 
de energia, geração 
termelétrica sustentável, 
transformação digital e uso 
de minerais estratégicos”. 
O presidente determinou 
ao Ministério de Minas e 
Energia que, em 60 dias, 
avalie a destinação de 
recursos para “a elaboração 
de estudos para definição de 
novos sítios para instalação 
de futuras centrais de 
geração de energia 
termonuclear”.

DIVULGAÇÃO
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Dinheiro tem
“Nós estamos com os recursos 
repassados pela Assembleia 
reservados, se necessário for, 
para a compra de uma vacina que 
tenha sido avalizada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária”, 
respondeu o secretário Beto Preto 
(Saúde) ao deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) durante audiência 
no Legislativo. O Paraná tem R$ 
200 milhões (R$ 100 milhões da Assembleia e R$ 100 milhões 
previstos no orçamento) para compra das vacinas.

Apoio contra covid
O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB) - em reunião com o 
governador Ratinho Junior, o 
vice-governador Darci Piana 
e o presidente do TJ, José 
Laurindo de Souza -, disse que o 
momento é o mais crítico com 
o aumento de casos, óbitos e 
internações em decorrência da 
pandemia. “A Assembleia será 
parceira das decisões difíceis. É 
importante apoiar as decisões 
técnicas e científicas. É um 
quadro que envolve uma série 
de variáveis. Mas o fundamental 
é o apoio. Queremos superar 
essa crise. Há uma angústia 
dos empresários e dos 
trabalhadores. E, se necessário, 
dentro dos aspectos legislativos, 
a Assembleia estará pronta para 
apoiar o governo”, disse.

Queremos vacinas!
O consórcio nacional de 
vacinas, liderado pela Frente 
Nacional de Prefeitos, já 
conta com 2,1 mil cidades 
interessadas - 25 capitais -, 
que representam 142 milhões 
de moradores. Os municípios 
necessitam obrigatoriamente 
de projeto de lei aprovado até 
19 de março pelas respectivas 
Câmaras de Vereadores.

Respiradores
As cooperativas paranaenses 
compraram 35 ventiladores 
para UTIs para os hospitais 
públicos do oeste que atendem 
pacientes covid-19. Fazem parte 
dessa ação Copacol, Coopavel, 
Lar, C.Vale, Frimesa, Copagril, 
Primato e Sicredi.

Visita
O presidente da Fecomércio e 
vice-governador, Darci Piana, 
visitou o prefeito de Curitiba, 
Rafael Greca: “Conversamos 
sobre o futuro edifício sede da 
Fecomércio. Essa obra de R$ 20 
milhões faz parte da retomada 
econômica. Um prédio de 

dez andares que terá o futuro 
Museu do Comércio do Paraná, 
grande acervo reunido pela 
federação de lojas antigas 
como: Farmácias Stellfeld, lojas 
Hermes Macedo e Prosdócimo. 
Falamos também sobre o 
futuro Café das 4 Estações, na 
estufa deste nome, no Jardim 
Botânico. Ambiente que será 
administrado pela escola de 
Gastronomia do Senac”.

Menor taxa
A taxa de mortalidade da UTI-
covid do Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná está em 
39%. A média do Brasil é de 
55%. “O treinamento da equipe, 
acompanhamento com visitas 
diárias, e discussão das condutas 
médicas com a equipe, faz a 
diferença. Temos mais de uma 
visualização sobre o estado 
de saúde do paciente, e é 
uma avaliação aperfeiçoada 
de quem tem a especialidade 
em Terapia Intensiva”, explica 
Thiago Giancursi, médico e 
coordenador da unidade.

Prazo
Prefeituras e Câmaras têm 
até o próximo dia 31 para 
encaminhar ao Tribunal de 
Contas do Estado a prestação 
de contas de 2020. O não 
cumprimento do prazo poderá 
acarretar sanções ao ente 
público e ao seu responsável.

Correção
A fiscalização preventiva do 
Tribunal de Contas do Estado fez 
com que a Câmara Municipal 
de Francisco Beltrão corrigisse 
a licitação para serviços de 
publicidade e propaganda.

Para chamar de seu
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que está “namorando 
um outro partido para 
ser dono” da legenda. As 
informações são de que essa 
agremiação seria o Partido da 
Mulher Brasileira (PMB).

DÁLIE FELBERG/ALEP

MPs e defensorias
questionam governo
sobre a covid-19

Quais foram as justifica-
tivas técnico-científicas para 
a não prorrogação das me-
didas restritivas do Decreto 
Estadual nº 6983/21 para 
além do próximo dia 10 de 
março? Esta é a pergunta 
que os ministérios públicos 
federal, estadual, do traba-
lho e as defensorias públi-
cas da União e do estado 
fizeram ao governo do Para-
ná e sua respectiva secre-
taria de saúde.

Por meio de dois ofícios 
enviados na última sexta-feira, 
5 de março, os representan-
tes do MP e das defensorias 
pedem informações também 
sobre quais serão as provi-
dências a serem adotadas 
para garantir o atendimento 
aos pacientes de covid-19 no 

estado, já que no atual está-
gio da pandemia não há mais 
leitos de UTI covid-19, além 
de sério comprometimento da 
oferta de insumos.

As instituições alertam 
que existe a fundada expec-
tativa de que, após o dia 10 
de março, a situação sani-
tária não estará controlada, 
ainda que minimamente.

Ao governo do Paraná, as 
instituições solicitaram a ime-
diata aprovação e implemen-
tação de auxílio emergencial 
às categorias patronais e pro-
fissionais das atividades não 
essenciais mais atingidas 
pelas medidas impostas pelo 
decreto estadual, devendo ser 
estendido à população mais 
vulnerável, como desempre-
gados, pessoas em situação 

de rua, catadores de mate-
riais recicláveis, indígenas, 
quilombolas, faxinalenses, 
pescadores ar tesanais, mi-
grantes e refugiados, den-
tre outros.

Os ofícios chamam aten-
ção para o gravíssimo está-
gio atual da pandemia, evi-
denciado pela altíssima taxa 
de transmissão do novo co-
ronavírus no estado; a fran-
ca ascensão dos números 
de casos diagnosticados e 
de óbito de paranaenses; 
a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI adulto em 96%; 
o esgotamento das equipes 
de saúde; a proximidade 
do colapso da estrutura de 
atendimento e a lentidão 
do processo de imuniza-
ção, entre outros.

Parlamentar defende maior
punição em festas clandestinas

O deputado Reichembach 
(PSC) se pronunciou na ses-
são plenária da Assembleia 
Legislativa do Paraná no iní-
cio da semana e, entre os 
assuntos tratados, estavam 
os efeitos da pandemia na 
economia do estado, e a ne-
cessidade de aumentar a fis-
calização para evitar aglome-
rações e festas clandestinas. 

“Estamos vivendo pratica-
mente o colapso do sistema 
de saúde em função do aumen-
to desordenado de casos, isso, 
em grande parte, porque con-
tinuam acontecendo festas e 
aglomerações. É preciso pu-
nir quem organiza e quem 
participa destas atividades 
neste momento”, afirma 
Reichembach. 

Ainda sobre a pandemia, 
ressaltou a necessidade da 
vacinação em massa da popu-
lação. “As vacinas estão che-
gando muito vagarosamente, 
por isso precisamos apoiar 
nosso governador, prefeitos, 
o próprio Ministério da Saúde 
para que haja esse esforço 
coletivo para compra de mais 
imunizantes”, ressalta. 

Reichembach aproveitou 
o espaço para parabenizar a 

todas as paranaenses pelo 
Dia Internacional da Mulher, 
e para incentivar o cumpri-
mento das leis que prote-
gem as mulheres. “Houve 
um aumento na criação de 
leis, mas acabamos derra-
pando na fiscalização, e isso 
faz com que os casos de 
violência continuem aconte-

cendo”, afirma o deputado. 
De acordo com o Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, só em 
2020 foram mais de 105 mil 
queixas feitas por mulheres 
pelo Ligue 180 e do Disque 
100. Ainda no ano passado, 
cinco mulheres foram mortas 
por dia vítimas do feminicídio.

AGLOMERAÇÕES aumentam o ritmo do contágio pela covid-19, afirma o deputado

ORLANDO KISSNER/ALEP
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colunaPR recebe nova
remessa e ultrapassa
1 milhão de doses

Mais 148.600 doses de 
vacina contra o novo corona-
vírus desembarcaram ontem 
(terça-feira, 9) no Paraná. 
Com a nova remessa envia-
da pelo Ministério da Saúde 
do imunizante Coronavac, 
desenvolvido pela Sinovac 
em parceria com o Instituto 
Butantan, o Estado ultrapas-
sa a marca de 1 milhão de 
doses recebidas, chegando 
a 1.001.600 vacinas. 

O novo lote chegou por 
volta das 19h ao Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, na Re-
gião Metropolitana de Curitiba. 
Logo em seguida, os imunizan-
tes foram encaminhados para 
o Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), em Curitiba, 
que passará hoje (quarta-feira, 
10) a distribuição às 22 Regio-
nais de Saúde. 

O Paraná tinha recebido, 
até o momento, 853 mil doses 
de vacinas contra a covid-19 

Umuarama tem mais uma morte
e 115 novos casos de covid-19

O número de vítimas da co-
vid-19 infelizmente continua 
crescendo em Umuarama. 
Ontem (terça-feira, 9), foi con-
firmada a morte de uma mu-
lher de 80 anos, ocorrida na 
última segunda-feira (8). Ela 
estava internada no Hospital 
Uopeccan. Com mais essa 
perda, chega a 97 o número 
de umuaramenses que mor-
reram por complicações da 
infecção pelo coronavírus.

A cidade voltou a regis-
trar um número elevado de 

PR registra o maior número de
óbitos desde o início da pandemia

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou ontem (9) 
mais 5.349 novos casos con-
firmados e 212 mortes em 
decorrência da infecção cau-
sada pelo novo coronavírus. 
Este é o maior número de 
óbitos divulgados em um bo-
letim diário desde o início da 
pandemia, com exceção de 
dados retroativos e varredu-
ras de sistema.

Os dados acumulados do 
monitoramento da covid-19 
mostram que o Estado soma 
agora 728.333 diagnósticos 
e 12.711 mortos pela doen-
ça. Há ajustes detalhados ao 
final do texto.

Os casos divulgados on-
tem são de março (4.883), 
fevereiro (350) e janeiro (40) 
de 2021 e dos seguintes 
meses de 2020: junho (2), 

julho (1), agosto (2), setem-
bro (3), outubro (12), novem-
bro (39) e dezembro (17).

VACINA
O Estado já aplicou 545.966 

doses, sendo 413.611 da pri-
meira e 132.355 da segunda 
dose contra a covid-19 até o 
final da manhã desta terça-fei-
ra. Portanto, 413.611 parana-
enses já foram vacinados.

novos casos positivos: 115, 
sendo 60 mulheres, 53 ho-
mens e duas crianças.

Do total de 21.108 notifi-
cações de síndromes gripais 
registradas desde março do 
ano passado, 8.087 tiveram 
diagnóstico positivo para co-
vid, 10.239 foram descarta-
das e 2.782 suspeitas se-
guem em investigação.

Nos hospitais locais e da 
Macrorregião Noroeste, 39 
umuaramenses estão interna-
dos – 20 deles em unidades 

de terapia intensiva e 19 em 
enfermarias. O número de pes-
soas em isolamento domiciliar 
aumentou para 3.037 e outros 
4.930 pacientes estão curados 
e já receberam alta médica.

A situação é crítica nos 
hospitais da cidade, por conta 
da alta taxa de ocupação que 
chegou a 100% nas UTIs – com 
todos os 27 leitos ocupados – 
e 85% nas enfermarias, onde 
os pacientes ocupam 51 dos 
60 leitos contratados pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

desde o início da campanha 
de imunização, em 18 de ja-
neiro. Da Coronavac/Instituto 
Butantan foram 265.600 no 
primeiro lote, 39.600 no se-
gundo lote, 147.200 no ter-
ceiro lote, 64.800 no quarto 
lote e 146.800 no quinto lote, 
além de mais 189.000 doses 
da Universidade de Oxford/
AstraZeneca/Fiocruz. 

Até ontem, 413.611 pa-

ranaenses já tinham sido 
imunizados, com a aplicação 
de 545.966 vacinas entre a 
primeira e a segunda dose. 
Com as novas doses, o Esta-
do dá continuidade à aplica-
ção nos públicos prioritários, 
seguindo o Plano Estadual 
de Vacinação contra a Co-
vid-19, na mesma linha do 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). 

ATÉ ontem, 413.611 paranaenses já tinham sido imunizados, com a aplicação de 545.966 
vacinas entre a primeira e a segunda dose

AEN

EXTRA
Maioria a favor do lockdown

A maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, contra-
riando a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de 

que o povo seria contra o fechamento dos ser viços não 
essenciais. É o que revela sondagem nacional exclusiva 
da Paraná Pesquisas para a Coluna. Entre os ouvidos, 
56,8% são a favor dos decretos dos governadores que 
“fecharam” os estados, e 39,8% se disseram contra; 

3,4% não souberam responder. No recor te da pesquisa, 
observa-se que as mulheres (59,7%) são mais favoráveis 

ao lockdown que os homens (53,6%).

Faixa etária
As restrições também são 
mais apoiadas pelos mais 
velhos. O índice sobe grada-
tivamente nas cinco faixas 
etárias de 16 a acima de 60 
anos, detalhados pela pes-
quisa. O leitor pode encontrar 
os detalhes no nosso portal.

Perfil
A Paraná ouviu 2.456 brasi-
leiros por teleonfe, em 202 
cidades dos 26 estados e DF, 
de 5 a 9 de março. A mar-
gem de erro é de 2 pontos 
percentuais.

De herói a vilão
Como no Brasil nada 
segue o script, começou 
a crucificação do ex-juiz 
Sergio Moro no Judiciário. 
Será punido o homem que 
tentou trabalhar contra a 
corrupção. A despeito de 
seus eventuais erros.

Aperto aéreo
São tempos de caixa aper-
tado. Dos ar tistas que mais 
faturam com shows e direi-
tos autorais, o sertanejo 
Fernando, da dupla com 
Sorocaba, sente falta do 
jatinho. Voou ontem na Azul 
(voo 4054) de Campinas 
para Brasília, com cara de 
poucos amigos.

Bom exemplo
O artista segue num vai-
vém entre as cidades por 
boa causa. Nesses tempos 
sem shows, luta por lei que 
beneficie o setor de entre-
tenimento para evitar mais 
prejuízos à classe. O par-
ceiro de palco Sorocaba já 
esteve com o presidente Jair 
Bolsonaro em janeiro.

Foco nacional 
Após a visita de milhares 
de prefeitos e assessores 
ao Congresso Nacional 
(em especial à Câmara dos 
Deputados) nas últimas 
semanas atrás de emendas 

parlamentares, a situação 
ficou complicada. Muitos 
estavam contaminados e 
assintomáticos. Centenas de 
assessores pegaram covid-
19. Há gabinetes com dois, 
até três positivados.

Em tempo
Pelo menos cinco senado-
res tiveram confirmação da 
doença. E três deles estão 
internados na UTI: Alessan-
dro Vieira (SE), Major Olimpio 
(SP) e Lasier Martins (RS).

Reforma é emprego 
A Cebrasse (Central Brasi-
leira do Setor de Serviços) 
enviou ofícios aos presiden-
tes da Câmara e do Senado 
defendendo a importância 
do projeto Simplifica Já, que 
contempla alternativa para 
a Reforma Tributária, em 
tramitação nas casas legis-
lativas. No ofício, assinado 
também por 118 entida-
des, defendem o emprego 
como foco da Reforma Tri-
butária e solicitam audiên-
cias com os presidentes 
das duas Casas. 

Manifesto 
Há dias, as entidades assi-
naram um manifesto em 
defesa do movimento Sim-
plifica Já, que, entre outros 
pontos, inclui a desone-
ração da folha salarial. 
“Esse ponto não contem-
plado nas PECs em aná-
lise, é considerado urgente 
no atual cenário em que a 
taxa de desemprego está 
em 14%”, afirma à Coluna 
o presidente da Cebrasse, 
João Diniz. 

Termômetro
O assunto ferve nas redes 
sociais. Lula da Silva (PT) 
deve ser candidato a presi-
dente ou não? Até ontem à 
noite, a enquete no Twitter 
@colunaesplanada tinha 
mais de 82,5% votos a favor 
da candidatura do petista.
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Polícia Rodoviária apreende mais
de duas toneladas de maconha

Mais de duas toneladas 
de maconha foram apreen-
didas pela Polícia Rodoviária 
Estadual na rodovia PR-323 
ontem (terça-feira, 9) pela 
manhã. A droga estava 
escondida entre uma carga 
de pacotes de farinha de trigo 
e era transportada na carreta 
levada por um caminhão Mer-
cedes Benz com placas do 
Estado de Minas Gerais.

Segundo os patrulheiros, 
assim que aconteceu a troca 
de serviço das equipes que 
atuam no Posto de Fiscali-
zação de Cruzeiro do Oeste, 
os policiais que entraram no 
serviço iniciaram as abor-
dagens de rotina para averi-
guações e desconfiaram do 

caminhão que seguia com 
destino a Maringá.

O motorista, de 35 anos, 
apresentou ner vosismo, 
quando os patrulheiros resol-
veram fazer uma minuciosa 
vistoria na carga. Entre as 
32 toneladas de farinha de 
trigo, estavam 2.2 mil quilos 
de maconha. Dezenas de far-
dos foram localizados. 

O caminhoneiro confes-
sou ter adquirido a carga 
em Cascavel, no oeste do 
Paraná e receberia a quan-
tia de R$ 5 mil para levar a 
droga até Maringá.

O carreteiro, a droga, o 
caminhão e a carga lícita foram 
entregues à Polícia Judiciária 
de Cruzeiro do Oeste.

Apreendidas 1000 caixas de cigarros
em duas ações distintas em Douradina

A Polícia Militar (PM) de 
Umuarama realizou a apreen-
são de um caminhão com 
cerca de 700 caixas de cigar-
ros contrabandeados na tarde 
de ontem (terça-feira, 9), em 
Douradina, numa propriedade 
rural situada perto do distrito 
de Vila Formosa. Ao final da 
noite de ontem, dentro dos 
limites daquele mesmo muni-
cípio, outra grande apreensão 
aconteceu. Foram 300 caixas 
de cigarros que eram transpor-
tadas em um caminhão. Nesta 
ocasião houve perseguição e o 
veículo foi abordado entre Ivaté 
e o distrito de Herculândia em 
Icaraíma.

Conforme a PM, uma 
apreensão levou à outra. 
Foram encontrados dois 
depósitos distintos em 

MACONHA estava escondida entre carga de pacotes de farinha de trigo

ALEX MIRANDA

propriedades rurais, às mar-
gens da rodovia PR-680.

Na primeira apreensão, a 
PM localizou um caminhão 
Mercedes Benz carregado 
com as 300 caixas de cigar-
ros. Um homem de 25 anos 
foi preso e um adolescente 
de 16 apreendido.

Na sequência, durante 
a tarde, os PMs receberam 
informações de que havia 
uma nova movimentação de 
caminhão na localidade. Na 
averiguação foi encontrado um 
caminhão frigorífico carregado 
com 700 caixas de cigarro.

Um homem foi encami-
nhado para o batalhão, ele 
disse à polícia que é mecâ-
nico e foi ao local para dar 
partida no veículo. O condutor 
fugiu e não foi localizado.

ARMAS DE FOGO
Na mesma ação, outro 

homem foi preso nas ime-
diações com duas armas de 
fogo. A PM acredita se tratar 
de um olheiro.

Conforme a Polícia Militar, o 
local seria um entreposto para 

carregamento de cigarros.
O caminhão frigorífico 

tem alerta de roubo em São 
Paulo, no dia 5 de março.

O prejuízo ao crime orga-
nizado é estimado em R$ 
2,5 milhões, entre as duas 
apreensões.

EM uma das ações, um caminhão que transportava 700 caixas de cigarros foi apreendido

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Carro é 
apreendido 
pela PM de

Umuarama com 
contrabando

Na madrugada de 
ontem (terça-feira, 9) foi 
apreendido um carro car-
regado com 30 caixas de 
cigarros contrabandeados 
no bairro Parque Indus-
trial, em Umuarama. Um 
homem de 20 anos foi 
preso durante a ação.

De acordo com infor-
mações do 25º Bata-
lhão de Polícia Militar, 
por volta das 4h30 as 
equipes faziam patru-
lhamento pela rua José 
Dias Bicaio, no Parque 
Industrial II, quando se 
depararam com um veí-
culo Renault Logan de 
cor preta.

O  c on du t o r  t e n -
tou se evadir, mas foi 
abordado e dentro do 
ve ícu lo os pol ic ia is 
encontraram 30 caixas 
de cigarros contraban-
deados. Com o sus-
peito foram localizados 
R$ 172 em dinheiro, 
um celular e um rádio 
transceptor com função 
scanner.

O carro foi apreendido, 
juntamente com a carga e 
o jovem preso.

Uma perseguição policial que 
começou na PR-323, por volta 
da 0h30 de ontem, atravessou 
a idade e terminou na rodovia 
PR-580, em frente a um con-
domínio de chácaras próximo 
ao Parque das Jaboticabeiras. 
O condutor do veículo em fuga 
(Honda Civic) perdeu o controle 
da direção e saiu da pista de 
rolamento, ficando com danos nos 
eixos de direção. O motorista, 
que não foi identificado, conseguiu 
fugir, abandonando o carro, que 
foi guinchado e levado ao pátio 
do Posto de Fiscalização da Polícia 
Rodoviária de Cruzeiro do Oeste.

ALEX MIRANDA

CARRO transportava 30 caixas de 
cigarros paraguaios

DIVULGAÇÃO
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Pacote de apoio financeiro aos 
empreendedores começa segunda

As medidas econômicas 
para auxiliar a população 
afetada pela pandemia do 
novo coronavírus, anunciadas 
pelo governador Ratinho Jr na 
semana passada, junto com 
o decreto estadual que trouxe 
novas medidas de enfrenta-
mento, poderão ser aces-
sadas na próxima semana, 
na Casa do Empreendedor 
de Umuarama. São novas 
linhas de crédito da Fomento 
Paraná e do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE).

A Fomento Paraná emitiu 
um comunicado orientando 
os agentes de desenvol-
vimento sobre as regras 
para acesso aos recursos 
– o detalhamento e os links 

Investimentos
A linha Recupera Paraná vai 
destinar R$ 10 milhões para 

atender empreendedores infor-
mais e Microempreendedores 
Individuais (MEIs) com juros 
subsidiados. A suspensão do 

pagamento aos empreendedo-
res que pegaram empréstimos 

nessa linha, por dois meses, 
deve aliviar o fluxo de caixa 
de 40 mil empresas. O BRDE 
repassará R$ 30 milhões para 
ampliar a disponibilidade de 
crédito dos programas Banco 

da Mulher Paranaense e Banco 
do Empreendedor, da Fomento 

Paraná, e o setor turístico 
também será atendido pelos 

mecanismos de crédito com R$ 
120 milhões para empréstimos 
subsidiados voltado para capital 

de giro beneficiando o setor 
hoteleiro e o de serviços.

para cadastramento de pro-
postas estarão disponíveis 
no site a par tir de 15/03. 
O governador determinou a 
suspensão de pagamentos 
por 60 dias para os contra-
tos em andamento da linha 
de crédito Paraná Recupera 
(de até R$ 6 mil). O cliente 
deverá formalizar o pedido 
de suspensão.

Na mesma medida, o 
Estado reativou o Paraná 
Recupera para novos clien-
tes, com limite máximo por 
financiamento de até R$ 5 
mil para a pessoa jurídica e 
de R$ 1,5 mil para pessoa 
física. “Serão mantidas as 
mesmas condições de aná-
lise simplificada, com juros 
de 4,39% ao ano, que dá 
0,36% ao mês, uma ótima 
taxa para quem está preci-
sando dos recursos neste 
momento”, explica o secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior.

O Microcrédito Banco do 
Empreendedor e o Banco da 
Mulher Paranaense continuam 
com as mesmas condições 
diferenciadas já praticadas, 
bem como a linha Fomento 
ao Turismo, disponível para 
operações acima de R$ 20 
mil destinadas a empresas 
do setor turístico com cadas-
tro no Ministério do Turismo 
(Cadastur) com possibilidade 
de utilização de garantia do 
Fundo de Aval Garantidor (FAG) 
do Governo do Estado e juros 
de 5% ao ano mais Selic.

“As demais linhas de 
crédito permanecem com 
as condições inalteradas e 
novas operações poderão ser 
cadastradas normalmente 
pelos correspondentes, a 
partir do dia 15. Os clientes 
serão orientados sobre a 
possibilidade de renegocia-
ção de contratos para quem 
tem parcelas em atraso ou 

dificuldade de pagamento. 
Permanecemos à disposi-
ção para esclarecimentos 
na Casa do Empreendedor”, 
completou o secretário.

As ofertas de crédito visam 
auxiliar os setores mais atingi-
dos pelas restrições impostas 

pela pandemia, como o comér-
cio, serviços e turismo. “Lamen-
tamos pelas medidas duras, 
mas elas são necessárias par 
conter a disseminação do vírus. 
Buscamos, com nossas agên-
cias de crédito e as estatais, 
amenizar o impacto nesses 

SECRETÁRIO explica que serão mantidas as condições de análise simplificada, com juros de 4,39% ao ano, que dá 0,36% ao mês

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

setores”, destacou o governa-
dor Ratinho Júnior, ao anunciar 
as medidas. Mesmo com a 
pandemia, o Paraná encerrou 
2020 com a criação de 52,6 
mil postos de trabalho com car-
teira assinada, a segunda maior 
geração de empregos no país.

O programa de micropavimentação asfáltica da Prefeitura, que chegou ao Jardim Veneza, foi retomado nesta 
semana, após alguns dias de chuva. Após a preparação, que inclui a correção do pavimento, limpeza das vias que 
serão atendidas e poda de árvores no trajeto do caminhão, o trabalho teve continuidade na Rua José Lupepsa e 
seguiu depois pela Sebastião Pereira e Pedro Fontes Arco. A expectativa de conclusão é a próxima sexta-feira ou 
até na quinta, dependendo do andamento dos trabalhos. A atual etapa – iniciada no último dai 23 – já atendeu 
ruas dos bairros Jardim Kennedy e Novo Milênio, na mesma região. O serviço é uma parceria entre a Prefeitura 
e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná (Cindepar), responsável pelos 
equipamentos e aplicação da micro. Envolve também a equipe da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, que faz os serviços preliminares e acompanha a execução.

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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Fevereiro tem maior volume
de obras aprovadas desde 2018

A relação de projetos apro-
vados para execução pela 
Diretoria de Planejamento 
Urbano da Prefeitura mostra 
que fevereiro de 2021 teve o 
melhor desempenho para o 
mês, nos últimos quatro anos 
– atrás apenas em 2017, no 
período administrativo do 
prefeito Celso Pozzobom. 
“Embora o volume de obras 
aprovadas no mês pas-
sado tenha ficado abaixo 
da nossa média anual, o 
resultado mostra a resis-
tência da construção civil 
diante dos efeitos da pan-
demia de coronavírus, que 
abalou a economia do país 
e ainda não dá sinais de 
uma recuperação consis-
tente”, apontou o prefeito.

Com menos dias úteis, 
fevereiro inclusive levou 
vantagem sobre o mês de 
janeiro deste ano. Sob o 
impacto das incertezas por 
conta da situação emergen-
cial na saúde pública, no mês 
passado foram aprovados 
13.976,14 m² de obras civis, 
incluindo construções novas, 

Terceirização
Além disso, os investimentos em obras públicas por meio de empresas terceirizadas seguem em 

ritmo normal, reforçando a geração de empregos e a movimentação de recursos, o que contribui tam-
bém para manter a economia aquecida. “A construção civil é um dos importantes pilares do nosso muni-
cípio, com altos índices há vários anos, e a resistência nesse momento de incertezas mostra a solidez do 
setor, com peso significativo no desenvolvimento de Umuarama”, completou o prefeito Celso Pozzobom.

Procon promove palestra sobre 
Lei Geral de Proteção de Dados

O Procon de Umuarama 
e a Associação Brasileira de 
Procons promoverão, amanhã 
(quinta-feira, 11 de março), 
uma palestra online sobre a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
em comemoração ao Dia Inter-
nacional do Consumidor.

Dentre os palestrantes 
estão Rodolfo Spigay, especia-
lista em direito digital, Ronaldo 
Sirosse, especialista em pro-
cessos e gestão, Francisco 
de Assis, especialista em 
Cyber Segurança, e Flávio 
Caetano de Paula, professor 
de Direito do Consumidor e 

diretor do Brasilcon.
Segundo João Paulo Oliveira, 

secretário municipal de proteção 
e Defesa do Consumidor e diri-
gente do Procon de Umuarama, 
o evento abordará temas de inte-
resse de consumidores, fornece-
dores e cidadãos, como a prote-
ção de dados pessoais, conceitos 
e definições; visão prática no fluxo 
de dados do fluxo de dados pes-
soais nas empresas; sanções; 
impactos da lei nas relações de 
consumo, entre outros.

O evento será totalmente 
gratuito, realizado pela internet 
e terá duração de duas horas.

Um adolescente ficou gravemente ferido após se envolver num acidente de trânsito no centro da cidade ontem (9) 
à tarde. O garoto de 17 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele manobrava de skate saindo 
da praça Hênio Romagnolli e seguindo à Santos Dumont – onde inclusive há pista para skatistas.
No entorno, aconteceu a batida contra um Corolla. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o 
garoto, que ficou desacordado.
O motorista do Corolla disse que seguia pelo entorno da praça e só viu um vulto. Tudo foi muito rápido. A 
pancada aconteceu na lateral do carro e no para-brisas.
Guardas municipais controlaram o tráfego, que é intenso naquela localidade. O jovem ferido foi levado ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida.

ampliações e melhorias.
“No ano passado, o 

mesmo mês teve apenas 
9.667,95 m² de obras, 13,2 
mil m² em 2019 e 11,5 mil 
m² em 2018. O setor mostra 
sua força neste momento, 
garantindo empregos, salá-
rios e o giro do comércio 
de materiais de constru-
ção, que tem grande peso 
na nossa economia”, des-
tacou Pozzobom.

No acumulado do ano, são 
praticamente 27,4 mil m² de 
construções. “Essas obras 
empregam pedreiros, serven-
tes e prestadores de serviço 
na parte hidráulica, elétrica, 
pintura e acabamentos, pro-
jetos, urbanismo, locação 
de equipamentos, máquinas 
e caminhões. Uma grande 
cadeia econômica é movi-
mentada pela construção 
civil, que ajusta o ritmo e não 
para em Umuarama”, acres-
centou o secretário munici-
pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, engenheiro civil 
Isamu Oshima.

EVENTO será realizado online e promovido pelo órgão de defesa do consumidor de Umuarama
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TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

NO acumulado do ano, são praticamente 27,4 mil m² de construções
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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

O tema está cada vez mais em 
alta e sendo tema de estudo das mais 
diversas áreas, estamos falando da 
neurociência: campo científico que se 
dedica ao estudo do sistema nervoso. 
Para quem deseja se aprofundar na área, 
estão abertas as inscrições para a pós-
graduação em Neurociência Aplicada à 
Saúde e Aprendizagem da Universidade 
Paranaense – Unipar, na Unidade de 
Umuarama.

O curso busca estimular a formação 
de profissionais da saúde e da educação 
em relação à neurociência, abordado 
informações morfológicas, funcionais 
e adaptativas do sistema nervoso, 
proporcionando aprimoramento técnico, 
pedagógico e científico para atuar 
com melhor padrão profissional no 
atendimento direto ao beneficiário.  

A especialização é destinada a 
profissionais formados em Medicina, 
Educação Física, Farmácia, Biomedicina, 
Fisioterapia, Psicologia, Pedagogos e 
professores de todas as áreas. As aulas 
serão ministradas por especialistas, 
mestres e doutores e acontecerão em 
regime quinzenal. 

As inscrições podem ser feitas até o 
dia 31 de março pelo site https://pos.
unipar.br/especializacao/neurociencia-
aplicada-a-saude-e-aprendizagem2021/
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.

A neurociência dedica-se ao estudo do sistema nervoso

Inscrições abertas para pós-graduação 
em Neurociência Aplicada à Saúde e 
Aprendizagem

Investimento na Saúde em 2020 foi o maior nos últimos 10 anos

Volta às aulas
O retorno das aulas em modelo híbrido também foi abordado. 

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David 
Lopes, disse que a secretaria estadual publicou resoluções e notas 
orientativas para nortear e esclarecer dúvidas sobre as condutas a 
serem adotadas pelas instituições de ensino fundamental e médio. 

“Publicamos a Resolução 98/2021 que trata especificamente 
sobre medidas de prevenção e monitoramento para retorno de 

atividades escolares”, afirmou.
A volta às aulas é um tema debatido no Governo do Estado por 

meio de um comitê que envolve representantes de diversas secre-
tarias que estudam as condições e a situação da pandemia.

Covid
O encontro serviu para os deputados esclareceram dúvidas 

quanto às ações e medidas relacionadas à Covid-19. Sobre os leitos, 
o diretor de Gestão em Saúde, Vinícius Filipak, explicou como 

funcionam a regulação, os internamentos e a fila de pacientes que 
aguardam leitos. 

“Estamos com mais de 5 mil pacientes internados entre Unida-
des de Terapia Intensiva e enfermaria por apenas uma patologia, 
a covid-19. Os pacientes permanecem muito mais tempo interna-

dos do que nos casos de outras doenças e a situação da covid é 
muito específica, precisa de isolamento pela transmissibilidade, de 

suporte respiratório, entre outros”, destacou o diretor.
Ele também esclareceu que nem todos os leitos podem ser 

convertidos para uso exclusivo covid-19. “Temos leitos não covid, 
e se faz necessário mantê-los porque outras patologias continuam 

matando e são imprevisíveis. As pessoas continuam tendo acidente 
vascular cerebral (AVC), continuam sofrendo paradas cardiorrespi-

ratórias e também traumas”, acrescentou.

O secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, apre-
sentou aos deputados esta-
duais o Relatório Detalhado 
do Quadrimestre Anterior 
(RDQA) do 3º Quadrimes-
tre de 2020, ontem (9). De 
acordo com o documento, 
o montante aplicado na 
área em 2020 superou o 

BETO PRETO, apresentou ao presidente da Alep, Relatório do Quadrimestre em audiên-
cia pública da Comissão de Saúde

DÁLIE FELBERG/ALEP

A direção da Associação 
Beneficente São Francisco de 
Assis, mantenedora do Hospi-
tal Cemil de Umuarama anun-
ciou no final da tarde de ontem 
(9) o fechamento do Pronto 
Socorro para a entrada de 
novos pacientes com quadro 

Cemil anuncia fechamento 
do Pronto Socorro Covid-19

indicativo de covid-19, até que 
a situação de leitos se norma-
lize. A decisão foi tomada após 
o hospital ultrapassar a capa-
cidade de atendimento.

A procura aumentou vertigi-
nosamente nos últimos dias. 
Todos 40 leitos destinados 

para o tratamento da doença 
estavam ocupados, incluindo 
os de UTI, que são 15 e no 
momento conta com 18 pes-
soas internadas, três acima 
da capacidade máxima. Não 
há vagas nos leitos do SUS, 
particular ou convênio. 

Os pacientes com síndro-
mes gripais estão sendo orien-
tados a procurar a Unidade de 
Pronto Atendimento de referên-
cia da cidade onde residem.

O atendimento no Pronto 
Socorro Covid-19 do Hos-
pital Cemil será retomado 

assim que a situação de 
leitos se normalizar.

O Hospital informou ainda 
que está com pacientes inter-
nados no seu Pronto Socorro, 
com todo suporte de emer-
gência, aguardando vagas 
nas alas de Covid-19.

percentual de investimen-
tos anuais registrados nos 
últimos 10 anos, chegando 
a 12,96% da Receita Líquida 
de impostos. Por lei, devem 
ser investidos, no mínimo, 
12% do orçamento na saúde.

Foram mais de R$ 4 
bilhões da receita esta-
dual, mas o investimento 

ultrapassou R$ 6 bilhões, 
observadas todas as fontes, 
inclusive repasses federais. 

A audiência pública rea-
lizada pela Comissão de 
Saúde Pública da Assembleia 
Legislativa ocorreu no plená-
rio da casa com transmissão 
pela internet e abordou diver-
sos temas, além da covid-19.

“Estamos em meio à pan-
demia do coronavírus em 
uma etapa em que os casos 
voltaram a crescer, e friso 
que trabalhamos fortemente 
para manter a população do 
Paraná assistida em todas as 
áreas da saúde”, afirmou o 
secretário Beto Preto.

Ele acrescentou que o 
Governo do Estado tem como 
prioridade a melhoria da 
saúde da população e a regio-
nalização do atendimento. 
Na Atenção e Vigilância em 
Saúde, os cuidados primários 

impactam diretamente nas 
condições de qualidade de 
vida da sociedade. No caso 
da Taxa de Mortalidade Infan-
til e Fetal, por exemplo, a 
meta era a redução para 10,2 
para cada 1.000 nascidos 

vivos e em 2020 o resultado 
foi de 9,5/1.000. 

“Em 30 anos é a primeira 
vez que esse índice fica com 
apenas um dígito. Considera-
mos ainda como dado preli-
minar, que pode ser melhor 
do que se apresentou, mas 
sentimos que nossas ações 
e estratégias estão tendo 
resultados positivos”, deta-
lhou o diretor-geral da secre-
taria estadual da Saúde, Nes-
tor Werner Junior.

“Vários dos nossos índi-
ces estão melhores e isso é 
fruto de um trabalho profundo 
e dedicado da Sesa e tam-
bém das regionais e municí-
pios”, afirmou Werner Junior.

De acordo com os dados 
apresentados, muitas metas 
foram atingidas, e novas 
estratégias estão sendo tra-
çadas para que todas sejam 
integralmente cumpridas. 
“Muito do nosso planeja-
mento foi alterado e ajustado 
por causa da pandemia da 
Covid-19. Exemplo disso é a 
expansão do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência, 
o Samu, que gostaríamos de 
ter ampliado para 92% a cober-
tura. Nesse momento não foi 
possível, mas vamos alcan-
çar”, explicou Beto Preto.
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EQUINOX
LT

  
CRUZE
LTZ

CRUZE
LTZ

18/19  BRANCO  COMPLETO, AUT.    R$ 119.900,00
                        COURO  

18/18    PRETO   COMPLETO, AUT.    R$ 87.900,00
                        COURO 

18/18   PRETO    COMPLETO, AUT.    R$ 97.900,00
                        COURO 

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

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

vicenteleiloeiro.com.br
(44) 99804-8538

IMÓVEL COML. 325M² A.T., 
XAMBRÊ/PR, c/ barracão 150m², 

Lot. Jd. Bonanza. 
Inicial R$ 90.231,00

(Parcelável)

+ Diversos leilões no site, confira!

CASA 42M², ALTO PARAÍSO/PR, 
214m² a.t., R. José Gonçalves de 
Oliveira, 629, Lot. Moradia Flor 

do Campo. Inicial R$ 17.500,00 
(Parcelável)

Dupla de Stefani estreia bem
e avança às oitavas em Dubai

A parceria entre Luisa Ste-
fani e Hayley Carter precisou 
de apenas 47 minutos para 
garantir vaga nas oitavas de 
final do WTA 1000 de Dubai 
(Emirados Árabes Unidos). 
Ontem terça-feira (9), a bra-
sileira – 30ª colocada do ran-
king mundial de duplas da 
WTA – e a nor te-americana 
(31ª) – derrotaram a britânica 
Eden Silva (483ª) e neerlan-
desa Rosalie Van der Hoek 
(sem ranking nas duplas, 98ª 
em simples) por 2 sets a 0, 
com parciais de 6/1 e 6/2.

No primeiro set, Stefani e 
Carter sofreram apenas dois 
pontos quando estiveram 
sacando – um no primeiro e 
um no último game – e con-
seguiram duas quebras de 
serviço. Na parcial seguinte, 
Silva e Van der Hoek equili-
braram os games, somando 
quase o dobro de pontos 
do set anterior, mas não foi 
suficiente.

Nas oitavas, a brasileira e 
a norte-americana terão pela 
frente a eslovena Andreja Kle-
pac (sem ranking nas duplas, 
38ª em simples) e a indiana 

Sania Mirza (sem ranking de 
duplas, 177ª em simples) Na 
fase anterior, elas bateram a 
norte-americana Shelby Rogers 
(49ª nas duplas) e a chinesa 
Saisai Zheng (48ª) por 2 sets a 
0, com parciais de 6/1 e 6/3. 
A partida será nesta quarta-
-feira (10), por volta das 6h15 
(horário de Brasília).

ATP 250 DE DOHA
Outro brasileiro a vencer 

nesta terça-feira foi Marcelo 
Melo, pelo ATP 250 de Doha 
(Catar). Número 12 do ran-
king da Associação dos Tenis-
tas Profissionais (ATP) nas 
duplas, ele e o neerlandês 
Jean-Julien Rojer (26º) supe-
raram o alemão Kevin Kra-
wietz (18º) e o nor te-ameri-
cano Reilly Opelka (128º nas 
duplas, 39º em simples) por 
2 sets a 0, com parciais de 
6/1 e 7/6 (11/9), em uma 
hora e 16 minutos de jogo. 
Foi a primeira vitória da par-
ceria, iniciada após o Aber to 
da Austrália.

“Enfrentamos dois joga-
dores perigosos. O Opelka, 
que joga simples e saca 

incrivelmente, por seu tama-
nho, em torno de 2,10 metro. 
Deram 12 aces e isso acaba 
gerando mais  pressão. 
Mas, conseguimos jogar 
bem. Muito bom poder ter 
a chance de mais um jogo 
aqui, para ir assim pegando 
ritmo e entrosamento da 
dupla”, disse o brasileiro.

NO primeiro set, Stefani e Carter 
sofreram apenas dois pontos quando 

estiveram sacando e conseguiram 
duas quebras de serviço

DIVULGAÇÃO

Jogo de hoje
Melo e Rojer jogam hoje quarta-feira, às 13h, pelas quartas de 

final. Os adversários serão os russos Andrey Rublev (número oito 
do mundo em simples, 87º nas duplas) e Aslan Karatsev (45º em 

simples, 447º nas duplas), que bateram os italianos Andrea Vavas-
sori (90º nas duplas) e Lorenzo Sonego (35º em simples, 208º nas 

duplas) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

Procurador-geral do MP recomenda
suspensão do futebol em São Paulo

O procurador-geral de Jus-
tiça do Ministério Público de 
São Paulo (MP-SP), Mario Sar-
rubbo, recomendou ao governo 
paulista a suspensão de 
eventos esportivos, inclusive 
partidas de futebol, na Fase 
Vermelha do Plano São Paulo. 
Mais restritiva, a fase autoriza 
somente o funcionamento de 
serviços essenciais, visando 
conter o avanço da covid-19.

A recomendação foi assi-
nada ontem (9), e inclui “cul-
tos, missas e demais ativi-
dades religiosas de caráter 
coletivo” entre os eventos a 
serem suspensos. Para entrar 
em vigência, ela precisa ser 
referendada pelo governador 
João Doria ou pela Justiça.

A Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) se manifestou contrária 
à recomendação e afirma ter um 
“rigoroso protocolo de saúde”, 
aprovado pelo Centro de Contin-
gência e pelo próprio Ministério 
Público; menciona Alemanha e 

Estados Unidos como países 
onde o lockdown não interrom-
peu as competições, “sob o cor-
reto conceito técnico de que os 
jogos de futebol não são, sob 
nenhuma hipótese, locais que 
sugerem qualquer tipo de 
contaminação”; e destaca 
que a modalidade “é um 
impor tante entretenimento 
à população neste trágico 
momento que vivemos”
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Palavras cruzadas

Nesta quarta, seu lado impulsivo e ousado 
vem à tona e será difícil achar quem consiga 
acompanhar seu pique. Vai querer melhorar 
o visual e colecionar elogios. A mesmice 
pode deixar o romance meio sem graça.

Vale a pena fazer um esforço para se apro-
ximar de quem têm os mesmos interesses 
que você, mesmo que seja apenas nas 
redes sociais. Não deixe escapar a chance 
de encontrar um novo amor. 

Assuntos envolvendo a saúde e a rotina 
continuam exigindo atenção. No amor, 
alguém que já conhece pode bancar o 
cupido nas redes sociais e apresentar 
possibilidades interessantes.  

É hora de cuidar do seu dinheiro e 
agarrar qualquer oportunidade de jun-
tar uma grana. Você e o mozão podem 
ter boas novas nas finanças do casal, 
mas precisam conversar pra ajeitar 
melhor essa área. 

É um bom momento para definir novas 
metas e descobrir o que realmente deseja, 
sem a interferência de outras pessoas. Há 
chance de receber uma grana que não 
esperava.

Ficar na sua pode melhorar a imagem que 
passa aos outros, além de evitar aborreci-
mentos desnecessários. Se está afim de 
alguém crie coragem e puxe papo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos em 10 de março são profundos e emocionais. Adoram se divertir 
e gostam de ocupar uma posição central na família, cercados de carinho e 
proteção. Ficam facilmente magoados, sentem a rejeição de forma profunda. 
Mostram grande compreensão e bondade, mas devem ter cuidado para não 
serem superprotetores e sutilmente manipuladores.

Horóscopo nascido em 10 de março

Aproveite pra dar uma caprichada no lar. 
Que tal reservar um tempo para cuidar 
da aparência com tratamentos caseiros? 
Romantismo e muito chamego devem ani-
mar as coisas com o par.

Prepare-se para o inesperado, preste aten-
ção aos detalhes e ouça sua intuição, que 
estará ainda mais afiada. No trabalho, há 
chance de conquistar algo desafiador 
desde que confie em seu potencial. 

Uma parceria ou sociedade pode ser um 
jeito criativo de dar um jeito nas dificul-
dades financeiras, por isso aproveite. Seus 
amigos vão desempenhar um papel impor-
tante na conquista.

Não tenha medo de tentar algo diferente, 
sair da zona de conforto ou expandir um 
pouco seus horizontes. No amor caso 
escondido ou com alguém comprometido 
pode alimentar suas fantasias.

Aproveite para cuidar das suas coisas, 
fazer novos contatos e agilizar tarefas que 
exigem criatividade e boas ideias. Na vida 
pessoal você vai encantar quem ama sem 
fazer esforço.

Aposte no raciocínio rápido e nas redes 
sociais para trocar ideias e influenciar 
colegas e clientes. No amor, um caso 
passageiro pode fazer seu coração bater 
mais rápido.

Boldo e Manjericão para alegria e motivação
Uma dupla poderosa. O banho de 

boldo e manjericão é capaz de elimi-
nar as energias negativas, além de 
transmitir a energia de renovação, 
alegria e motivação.Ele cria uma 
fonte poderosa de harmonia, equi-
líbrio e felicidade e é perfeito para 
quem está muito confusa mental-
mente, precisa sair da estaca 0 e dar 
movimento aos planos, negócios ou 
mesmo no trabalho.

Quando a incerteza, tristeza e con-
fusão persegue você, tomar banho 

com o composto de banho de boldo 
e manjericão é o ideal. 

O ritual deve ser feito de preferên-
cia na sexta-feira e antes de se deitar.

Você vai precisar de um litro de 
água, um punhado de boldo e um 
punhado de manjericão. Ferva a 
água, apague o fogo, acrescente 
as ervas picadas com as mãos e 
abafe. Deixe descansar por pelo 
menos 1 hora e coe. Tome seu 
banho de higiene normalmente 
e por ultimo, jogue a água com 

as ervas sem enxaguar. 
Mentalize que as ener-
gias positivas estão sendo 
absorvidas por todas as célu-
las do seu corpo e que  ele 
está sendo totalmente har-
monizado e equilibrado.  Se 
possível deixe o corpo secar 
naturalmente, ou seque sem 
se esfregar demais com a toa-
lha. Coloque roupas claras. 

 
Fonte: Terapia das Almas

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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R N
V A R R E D O R E S

C O M U M A R I R I
C A B T I T O S

L A D R Ã O ED A T
A Ç Ã O C H A R G E

Ã S E A R A E M
B OT A L S F R I DA

C U R I O C R I S E
R A D I C A I S P
I P E S O C O R RO

RE S U M O L A U P
T C B A H B A U
I A N O M A M I L
C E L O O D E S

P A S T O R A L E M ÃO

"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

EscarlatesRicardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.
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Façamos da interrupção um caminho 
novo. Da queda um passo de dança, 
do medo uma escada, do sonho uma 

ponte, da procura um encontro. 
(Fernando Sabino )

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Tayná Oliveira Pires de Freitas, 
Sandra Paiva, Rosicley Afonso Rosa, Hilarianni Marques, Caroline de Mattos Queiroz, Maria Goretti Martins Riback 
e Larissa Reghin Azevedo. Da coluna: felicidades.

APLAUSOS
  Após a troca de diretoria do Sebrae 
PR, que ocorreu no final de feverei-
ro (22), foi divulgado os dados da 
instituição, resultado da gestão do 

ex-presidente do conselho deliberativo, 
Darci Piana, ex-presidente do conselho 
deliberativo do Sebrae, e presidente do 
Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e 
vice-governador do estado do Paraná, 
passou o cargo na diretoria do Sebrae 
para Fernando Moraes, também presi-
dente da Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado do 
Paraná (Faciap). “ Agradeço à diretoria 
e a todos os colaboradores do Sebrae 
por esses resultados extraordinários 
alcançados em 2020, apesar da pan-
demia”, avaliou Piana. Ele também 
agradeceu o apoio, as orientações e 
o auxílio na tomada de decisões tão 

importantes aos micro e pequenos em-
presários do estado. Por fim, enalteceu 

a atuação de todos no Sebrae. Darci 
Piana, é um dos maiores incentivado-

res da Câmara da Mulher Empreendedo-
ra do PR.Na quinta!

ALERTA!
Segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, um em cada dez brasi-
leiros sofre com algum tipo de doença 
renal. O problema afeta principalmen-
te pessoas com comorbidades, como 
pressão alta, diabetes e obesidade. 

Outro fator de risco apontado pela SBN 
é o envelhecimento: de acordo com a 
organização, estudos apontam que a 

partir dos 35 anos, o indivíduo passa a 
perder cerca de 1% da sua função re-

nal. Dia 11 comemora-se o Dia Mundial 
do Rim para ampliar a discussão sobre 

prevenção e tratamentos.

ENTREVISTA
Nesta quinta-feira (11 de março) 

a Dra Josiane Saab Rahal fala 
ao vivo,  a partir do meio dia, 

sobre o tema “ A importância do 
exame preventivo do câncer do 

colo do Útero” . A campanha sob 
o comando de  médicos espe-
cialistas da Associação Médica 
de Umuarama e advogadas da 
Comissão da Mulher Advogada 
da OAB Subseção de Umuarama 

estará explanando informações e 
esclarecendo dúvidas através da  
“Campanha Março Lilás – mês de 
prevenção ao câncer do colo do 
útero. A entrevista tem a jorna-
lista e apresentadora Luiza Lima 
no comando e será transmitida 
ao vivo dos estúdios da Radio 
Bianca FM 94.5, através site 

www.biancafm.com.br e redes so-
ciais parceiras simultaneamente.

FOCO
Em tempo de even-
tos badalados, vale 
recordar a presença 

de Walter e Dul-
cinéia Rocha na 

exposição de fotos 
by Luci Lemes, na 

LAMORE. 

ZOOM
CÁSSIA ZUIN, na lente exclusiva da renomada fotógrafa Luci Lemes, dá um ‘up’ 

na coluna desta quarta-feira. 

THIAGO CASONI
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