MERCADOS FARÃO APENAS DELIVERY EM HORÁRIO REDUZIDO

Prefeitura vai ampliar restrições
para combater aumento de casos
Diante do aumento das mortes em decorrência da covid-19, o crescimento dos casos positivos e o esgotamento de leitos e insumos para o tratamento
dos infectados, a administração municipal pretende adotar medidas mais restritivas para reduzir a circulação de pessoas, fortalecer o isolamento
social e frear a transmissão do coronavírus. As medidas serão anunciadas por decreto com duração de quinta (25) até a segunda (29).
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10.540 doses

Maconha

UMUARAMA,23/3/2021

A Secretaria da Saúde enviou ontem 369.650 doses de
vacina contra o coronavírus às 22 Regionais do Paraná. O
número é correspondente à nona remessa recebida pelo
Paraná, do Ministério da Saúde no sábado (20), composta
por 240,4 mil doses, junto com a segunda metade da
remessa recebida na última terça-feira (16), somando mais
129,2 mil doses. A 12ª Regional de Umuarama, recebeu
10.540 doses de vacina contra a covid. l 8

Traficante
capota carro e
abandona
droga espalhada
pela pista

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Macrorregião
se prepara para
receber mais 50
leitos de UTI
l2

Câmara vota na
quinta autorização
para alocação
de médicos
l4
ALEX MIRANDA

Unanimidade
Vereadores rejeitaram
uma proposta de
autoria do Poder
Executivo sobre
revogação de uma Lei
de 2019 que proíbe
a participação de
licitações e celebração
de contratos com
o Município de
Umuarama por parte
de empresas e seus
sócios condenados em
processos criminais.
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Macrorregião se prepara para
receber mais 50 leitos de UTI
Lotofácil

Megasena

DO TEMPO

Maringá

Londrina

Cascavel

Foz do Iguaçu

EVITANDO O COLAPSO
Os novos leitos que serão
habilitados deverão amenizar
a pressão sobre o sistema

Curitiba

Paranaguá

repassamos R$100 milhões da Assembleia Legislativa ao governo do
Estado para compra do imunizante, além disso, o Paraná conta com
mais R$ 100 milhões previstos no orçamento. A forma mais eficaz de
conter a pandemia neste momento é a vacinação”, encerra Martins.

Loterias
Quina

Megasena
Megasena
Federal concurso: 2354

22/03
% dia compra

venda

% mês

COMERCIAL +0,6% 5,5170 5,5180

-1,6%

PTAX (BC)

+0,3% 5,5263 5,5269

-0,1%

PARALELO

+0,2% 5,2700 5,7500

-1,9%

TURISMO

+0,2% 5,2700 5,7300

-1,9%

EURO

+0,5% 6,5929 6,5958

-1,8%

MOEDAS X REAL

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

108,69
0,72
0,84
91,57

Iene
R$ 0,0509
Libra est.
R$ 7,66
Peso arg.
R$ 0,060
R$1: 1.184,41 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
19/2 a 19/3
20/2 a 20/3
21/2 a 21/3
22/2 a 22/3
23/2 a 23/3

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

expediente

BOVESPA
IBOVESPA: -1,07%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Embraer ON
Azul PN
Pão de Açúcar ON

TABELA DO IR
BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

concurso: 2162
Lotomania
Timemania
07 11 21
32 34
35 36 37 45 49
Dupla
sena
51 58 65
67
70
75 86 87 93 98
TIME DO

Federal concurso: 5548
Federal

5º prêmio

67.355
Dia da Sorte
78.459
3º prêmio
75.016
MÊS DA SORTE:
4º prêmio
11.088
5º prêmio
08.985
1º prêmio

1º sorteio

2º prêmio

Timemania
07 18 32 50 63 72 80

NOSSOS RESULTADOS
SÃO 1615
concurso:
2º sorteio
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

TIME
DO ♥AVAI/SC
Timemania

concurso: 433
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Clarice Roman
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TIME DO

concurso: 070
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3RESULTADOS
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

SETEMBRO

PREVISÃO DO
DO TEMPO
TEMPO
PREVISÃO
DO
TEMPO
PREVISÃO
DO
PREVISÃO
TEMPO
Umuarama
Curitiba

Terça

h33

h

Quarta

21

h 34

Nublado

h

Terça

21

Nublado

h29

h

Quarta

h29

19

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h

19

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Fases da lua
Cheia

Crescente

28/3 -15h50

21/3 - 11h41

Minguante

Nova

4/04 - 07h04

11/04- 23h32

MERC. RURAL
PREVIDÊNCIA

Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

114.978 pontos
%
R$
-2,00%
23,52
-1,66%
93,21
+0,57%
28,37
-7,44%
13,43
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2020: Paga-6,10%
39,43
mentos em atraso em MAR: 2,27% + multa
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
+5,05%
29,74
SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)
I
R$ 1467,40
III
R$ 1577,40
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
II
R$ 1524,60
IV
R$ 1696,20
Índice em %
DEZ
JAN
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
0,25
0,86
1,11 5,20
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
2,58
2,53
5,17 28,94
JAN
FEV
MAR
TJLP (%)
4,39
4,39
4,39
IGP-DI (FGV)
2,91
2,71
5,69 29,95
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
JAN
FEV
MAR
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,2314
1,2571
1,2894
R$/m2
JAN
FEV %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,2308
1,2655
1,2995
Paraná 1.739,03 1.748,44 0,54 1,65 9,05
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
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
SELIC ANUAL: 2,75% | TJLP: 4,39%
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concurso: 2210

01 10 26 30 35 43
01 31 39 42 43 46

2º sorteio

INDICADORES ECONÔMICOS
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concurso: 5521
Quina
3º prêmio
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MÊSDA
DASORTE:
SORTE:

Lotofácil
Lotofácil

Dupla sena
Lotomania

06
18 25 30 42 54
1º prêmio

Dia
Diada
deSorte
Sorte

Lotomania

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

A macrorregião Noroeste de saúde do Estado que na vei ao conhecimento do Secredeverá ter mais 50 leitos de semana passada chegou ao tário (da Saúde, Beto Preto), a
UTI (Unidade de Terapia In- limite com 96% de ocupação. necessidade de ampliação dos
tensiva) exclusivos para paPara tentar diminuir a leitos de UTI e a necessidade
cientes covid habilitados max
nos 32
pressão no sistema, a capi- urgente do reforço dos equipamin 20
próximos dias. A informação
tal Curitiba e Ponta Grossa, mentos nos nossos hospitais.
lado
maxestão
32 Estamos vendo a situação caveio
do
deputado
estadual
nos Campos Gerais,
e chuva
18 tastrófica e por isso levei esse
Delegado Fernando Martins em lockdown por 15min
dias.
(PSL), que esteve reunido,
Em Umuarama, nas últi- anseio da nossa região no senna última sexta-feira (19), mas duas semanas, cinco tido de ampliar o atendimento”,
ladocom o secretário Estadual
max 29pessoas morreram à espera afirmou o deputado.
e chuva
da Saúde, Beto Preto.
Há poucas semanas o
min 19 de leitos. A situação levou pro“Na semana passada fissionais da saúde a pedirem parlamentar também já havia
protocolei um requerimento aparelhos emprestados e soli- pedido a habilitação de novos
pedindo novos leitos para a citaram ajuda da comunidade. leitos. Naquele momento conregião Noroeste, aproveitei a
Sensibilizado com a situ- seguiu articular junto ao go29 De- verno do
reunião e reforcei amax
solicitadeputado
Estado
32 ação caótica, omax
max
30 a abertura de
min
19
ção ao secretário. O
pedido
legado
Fernando
Martins
en7
leitos
de
UTI
min 22
min 22 e 30 vagas de
foi CHEIA
atendido, de acordo com caminhou requerimento ao enfermaria, o que elevou o total
28/3 - 15h50
Beto
Preto, possivelmente 50 Governo solicitando a abertu- de leitos para 17 de UTI e de
leitos serão instalados no No- ra de mais leitos de UTI desti- enfermaria para 50.
NOVA
Desde o início da pandemia,
roeste”,
afirmou o deputado.
nados a pacientes.
11/04- 23h32
Segundo o parlamentar,
“Diante da situação caótica o governo do Estado já abriu
que estava acompanhado que estamos vivendo com rela- 1.700 leitos de UTI para atenpelo prefeito de Guaíra, Heral- ção a covid-19, em especial na dimento exclusivo a pacientes
do Trento (DEM), outros dez nossa região de Umuarama, le- covid em todo o Paraná.
leitos serão abertos no município, que faz parte da macrorCompras de vacinas
O Estado do Paraná vem articulando, nos últimos dias, uma possíregião Oeste, uma das que
vel compras de vacinas. Os recursos para a compra do imunizante já
mais sofrem com a falta de
existem desde o ano passado, quando foram aprovados pela Assemleitos. Ao todo o governo do
bleia Legislativa do Paraná (Alep). São R$ 100 milhões viabilizados a
Paraná pretende habilitar 200
partir
do orçamento da Alep e mais R$ 100 milhões do próprio goverleitos para pacientes com a
no do Estado. A compra das vacinas passou a ser considerada a melhor
covid em todo o Estado.
forma de adquirir as vacinas, a partir da decisão do STF, no último dia
“ As medidas para a am- 23 de fevereiro, que autoriza estados e municípios a comprarem s imupliação dos leitos já foram nizantes, caso o governo federal não cumpra com o PNI (Plano Nacioadotadas”, pontuou.
nal de Imunização). “Eu, juntamente com meus colegas parlamentares,

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

COMP. FEVEREIRO

Empresário/empregador

Contribui 11% sobre pró-labore, entre 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) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 6.433,57. 4) Aut. especial: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.

Empregados - taxas de desconto

Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os valores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)
Venc.: emp. 19/3 físicas 15/3,domésticos 5/3

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06
Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050

Em 22/03
PR
SOJA
155,05
MILHO
79,08
TRIGO
79,99
BOI GORDO 289,28
FRANGO
2,80

DIA
-0,8%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%

30d. Casc.
2,1% 154,00
6,9% 79,50
4,4% 80,00
1,4% 290,00
0,0%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 22/03
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
mai/21 1.417,50
mai/21
396,60
mai/21
549,00
mai/21
627,25

DIA
1,25
-11,30
-8,75
0,25

30d.
2,2%
-6,2%
-0,3%
-6,3%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 22/03
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 160,00 -3,0%
SOJA
Paranaguá 167,00 -1,8%
MILHO
Cascavel 84,00 1,2%
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br
diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

30d.
-1,2%
0,0%
7,7%
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Vereadores desaprovam
quebra da “Lei da ficha
limpa’ das licitações
Por unanimidade, em sessão extraordinária ontem (segunda-feira, 220 à tarde, vereadores de Umuarama rejeitaram
uma proposta de autoria do Poder Executivo, que revoga uma
Lei de 2019. A Legislação Municipal passou a proibir a participação de licitações e celebrar
contratos com o Município de
Umuarama, por parte de empresas e seus sócios, condenados em processos criminais.
A lei é oriunda de um projeto
apresentado naquele ano pelo
vereador Mateus Barreto.
Durante a sessão, todos os
parlamentares foram contra revogação da Lei e o projeto foi
arquivado e o chefe do Executivo será comunicado ainda hoje
oficialmente sobre a decisão.
Por sua vez, ao apresentar o
pedido, o prefeito apontou que
a Lei possui vício de inconstitucionalidade formal e material,
já que invade a competência
atribuída à União para legislar
sobre normas gerais de licitação, exigindo dos interessados
condições para participar de
licitações e firmar contratos administrativos não previstos na
legislação federal, e incorrendo
em excesso de poder legislativo quanto aos crimes previstos
em Lei Federal.
A proposta também leva em
conta um acórdão do Tribunal
de Contas do Paraná, que julgou representação referente a
um Edital de Pregão Presencial
de Maringá. A legislação daquele município também impedia a
participação em licitação, de
pessoas físicas, empresários
individuais ou pessoas jurídi-

ALEX MIRANDA

VEREADORES rejeitaram, por unanimidade, projeto do Poder Executivo que acabava
com a exigência de ficha limpa em certames licitatórios
cas que possuíam em seus
quadros de sócios ou cooperados, pessoas condenados em
processos criminais. Segundo
o TCE, tal requisito não está
previsto nas normas gerais do
ordenamento nacional de licitações e contratos.
CONSELHO DO FUNDEB
Outro projeto discutido na
mesma sessão propunha a instituição do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Contro-

le Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), revogando a Lei
Municipal nº 3.068, de 28 de
agosto de 2007.
A proposta foi aprovada por
unanimidade, uma vez submetida
à votação. Com 19 artigos, prevê
no artigo segundo, que o Conselho seja constituído por 13 membros titulares, acompanhados de
seus respectivos suplentes.

Novo horário

Com início programado para as 15h desta segunda-feira (22), a
sessão extraordinária terminou em menos de uma hora. A intenção
da presidência da Câmara é manter novo horário regulamentar das
sessões, ordinárias, que passam a começar às 16h, ao menos enquanto
durar a pandemia e o toque de recolher Decretado pelo Governo do
Estado, onde o cidadão não deve circular pelas ruas do município entre
20h e 5h. Antes da decisão, as sessões ordinárias aconteciam a partir
das 19h30. Tais reuniões continuam a ser realizadas às segundas-feiras.
A normatização do novo horário foi oficializada através de um
Ato da Mesa Diretora e terá validade enquanto os decretos de restrição de circulação estiverem vigentes. O mesmo Ato estabelece a
intercalação do expediente da Câmara, que passa a ser das 8h30 às
11h30 de forma presencial, e, das 13h30 às 17h em modo remoto.

Campo pode perder R$ 5,6 bilhões
por ano com custos do novo pedágio
O deputado estadual Luiz
Claudio Romanelli (PSB) destacou ontem (22) que a produção rural paranaense deve
perder mais de R$ 5,6 bilhões
todos os anos com o custo do
pedágio proposto pelo governo federal. O valor equivale
a 4% do Valor Bruto da Produção (VBP), estimado em
R$ 140,9 bilhões em 2021.
“O pedágio é um sócio muito
caro da economia paranaense
e isso precisa mudar”, disse.
De acordo com cálculos do
presidente da Coopavel e integrante do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), Dilvo
Grolli, o novo modelo vai reduzir

a competitividade dos produtos
agropecuários paranaenses.
“Caso o que pontuamos
seja ignorado, o custo somente para a agropecuária será de
4% do Valor Bruto da Produção,
estimado em R$ 140,9 bilhões
em 2021”, disse Grolli durante
nova rodada de diálogos sobre
a futura concessão entre representantes de entidades empresariais e de produtores rurais e
diretores e técnicos do Ministério de Infraestrutura.
“O custo, de 4% do VBP
por ano, é incompatível com
a receita e as margens dos
produtores rurais”, alertou o
presidente da Coopavel, res-

saltando que o agronegócio do
Oeste do Paraná teve um custo
elevado nos últimos 24 anos.
MENOR PREÇO
Romanelli reforçou o posicionamento majoritário da
Alep pela adoção de um modelo que vise a menor tarifa,
sem a cobrança de taxa de
outorga, sem limitação de
desconto na licitação e sem
o degrau tarifário para pistas
duplicadas. “Buscamos um
pedágio que seja indutor do
desenvolvimento, que auxilie
a nossa economia. O Paraná
não suporta pagar mais pagar
as tarifas mais altas do país”.

Festa esquisita
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DIVULGAÇÃO

Não se mata o vírus com
ameaças, fake news e festa
esquisita, diz o deputado
federal Rubens Bueno, que
é vice-presidente nacional
do Cidadania, criticando a
insistência do presidente Jair
Bolsonaro de fazer pouco caso
da pandemia. Ele lembrou
que a postura do presidente é incompatível com as 294 mil
mortes já provocadas no país, hoje considerado epicentro
da pandemia no mundo. Se vivo fosse, Rubens Bueno
lembra que Renato Russo talvez comporia assim um dos
seus sucessos diante da cena grotesca, no aniversário do
presidente diante do Palácio da Alvorada: “Festa estranha,
com gente esquisita, eu não tô legal, e me falta a vacina”.

Lamentações

De acordo com o deputado,
lamentavelmente, o
presidente Bolsonaro
ameaça as forças
democráticas com a Lei
de Segurança Nacional e a
população com o risco da
morte por falta de vacina,
leitos e medicamentos. O
parlamentar, que é vicepresidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa
Nacional da Câmara, disse
ainda que Bolsonaro, alvo de
reprovação no mundo inteiro,
envergonha o Brasil perante
todo o mundo. “Estamos
impedidos de entrar na
maioria dos países, somos
alvos de piada e preconceito.
Logo nós, brasileiros, que
sempre fomos bem recebidos
nos quatro quantos do
mundo. Temos que estancar
esse desastre”, finalizou.

Apoio com resultado

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou ontem (22), que
apoiaria um lockdown
nacional se tivesse certeza
de que a medida seria
decisiva para acabar com
a pandemia do novo
coronavírus. “Se ficar em
lockdown 30 dias e acabar
com o vírus, eu topo. Mas
eu sei que não vai acabar.
Pesquisas sérias nos Estados
Unidos mostram que a
maior parte da população
contraiu o vírus em casa”,
disse, durante assinatura do
decreto que regulamenta
o novo Fundeb. “Eu devo
mudar meu discurso?
Eu devo me tornar mais
maleável? Eu devo ceder?
Fazer como a maioria faz?
Se me convencerem do
contrário, eu faço. Mas não
me convenceram ainda”.

Gleisi não gostou

Assim como o poste de Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann
também não gostou da pesquisa do Datafolha, em que a
maioria dos brasileiros defendeu a decisão de Sergio Moro
de mandar Lula para a cadeia. Ela publicou no Twitter:
“Na edição de ontem e na pesquisa de hoje, Folha tenta
ressuscitar a suspeição em torno de Lula, pela qual tanto
trabalhou. Por que repetir uma pergunta de 4 anos atrás ao
invés de pesquisar o cenário eleitoral de hoje? A Folha quer
um novo julgamento midiático de Lula”, questiona.

CPI da Covid

Os senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, da
Rede, voltaram a cobrar de Rodrigo Pacheco a instalação da
CPI da Covid, para investigar crimes cometidos pelo governo
Bolsonaro na pandemia. O pedido de criação da CPI foi
protocolado em 4 de fevereiro, com o número de assinaturas
exigido pelo regimento do Senado. Na semana passada,
Pacheco disse a este site que o requerimento está “pendente
de apreciação”. Rodrigues, que é o líder da oposição, afirmou
que a alegação de Pacheco de que “não é momento” para
CPI não faz sentido.
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Nova Ferroeste

Paraná e Mato Grosso do Sul deram mais um passo significativo na
consolidação do projeto da Nova Ferroeste, traçado que vai ligar
Maracajú (MS) a Paranaguá (PR), também chamado de Corredor Oeste
de Exportação. Grupos técnicos apresentaram o estudo preliminar de
demanda e traçado, considerado peça-chave na atração de investidores.

Câmara discute com
urgência a permissão
para alocação de médicos

ASSESSORIA

GILSON ABREU/AEN

Nova Ferroeste II

O projeto busca implementar o segundo maior corredor de transporte de
grãos e contêineres do País, unindo dois dos principais polos exportadores
do agronegócio brasileiro. A nova malha ferroviária terá 1.285 quilômetros
de extensão total. O pacote inclui a construção de uma ferrovia entre
Maracajú e Cascavel; um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá; um
ramal multimodal ligando Cascavel e Foz do Iguaçu; além da revitalização do
atual trecho da Ferroeste, entre Cascavel e Guarapuava.

Voto de louvor

O deputado federal Sérgio Souza,
diretor da Frente Parlamentar
do Cooperativismo (Frencoop) e
presidente da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), apresentou
ao presidente da Câmara, Arthur
Lira, um requerimento para que
seja concedido um voto de louvor
pelo aniversário de 50 anos
da Ocepar, que será celebrado
no dia 2 de abril. “Trata-se de
uma organização que exerce
papel imprescindível para todo
o estado do Paraná, sendo
protagonista no fortalecimento
da economia”, justificou.

Reforma
administrativa

O Conselho Pleno da OAB Paraná
aprovou por unanimidade
um parecer sobre a Proposta
de Emenda Constitucional da
Reforma Administrativa. O texto
propõe alterações relacionadas a
servidores, empregados públicos,
organização administrativa e
análise institucional. “A conclusão
a que chegamos é que a reforma
constitucional proposta tem
mais pontos negativos do que
positivos, pouco contribuindo para
solucionar os problemas atuais
vivenciados na administração
pública”, diz o parecer.

Obras

As obras previstas para rodovias
das regiões oeste e noroeste do
Estado que compõem o Lote 5

do novo modelo de concessões
do Paraná foram detalhadas
por representantes do Ministério
da Infraestrutura. Para o Lote 5,
que tem extensão total de 430
km, são estimados R$ 4,33 bilhões
de investimentos em obras, com
destaque para projetos de ampliação
de capacidade das rodovias, que
devem ocorrer entre o terceiro e o
oitavo ano da concessão. A principal
intervenção será a duplicação de
170 km da BR-369, entre Cascavel e
Campo Mourão.

Mais leitos

O Ministério da Saúde autorizou
mais 2,7 mil leitos de UTI em
22 estados, entre eles o Paraná,
para atendimento exclusivo aos
pacientes graves com covid-19, em
caráter excepcional e temporário.
Os recursos de custeio para essas
unidades serão de R$ 71,9 milhões
mensais. “A medida fortalece
o SUS e leva atendimento para
a população em todo o País”,
comunicou o ministério.

Novo Imunizante

O Brasil deverá ter, a partir de
maio, um novo teste com um
antígeno contra a covid-19. Tratase do imunizante desenvolvido
pelo Institute of Medical Biology
da Academia Chinesa de Ciências
Médicas. A expectativa é de
que sejam recrutados 12.000
voluntários com idade superior
a 18 anos. A pesquisa, porém,
ainda necessita do aval da
Anvisa para começar.

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

MESA Diretora da Câmara decidiu convocar nova sessão extraordinária para discutir pedido do prefeito
A Câmara Municipal de
Umuarama recebeu na manhã de ontem (segunda-feira, 22), o Projeto de Lei
019/2021, de autoria do
Poder Executivo que estipula medidas voltadas ao fortalecimento das ações de
enfrentamento à covid 19
no município. A solicitação
é para que os vereadores
integrantes das comissões
parlamentares analisem o
conteúdo do texto e encaminhe para votação a proposta
em caráter de urgência. Para
tanto, é que foi convocada
ontem mesmo, uma nova
sessão extraordinária que
será realizada na próxima
quinta-feira.
O conteúdo prevê que o
município seja autorizado a
alocar servidores públicos
municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde,
como médicos e enfermei-

ros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, para atuarem no
atendimento médico/hospitalar a pacientes suspeitos
ou acometidos pelo covid 19
em hospitais públicos e particulares do município.
A mesa diretora, presidida por Fernando Galmassi,
tendo Cris das Frutas como
vice-presidente, Clebão dos
Pneus como primeiro secretário Ronaldo Cruz Cardoso
como segundo secretário,
acatou o pedido com caráter de urgência e, ontem, ao
final da sessão ordinária, o
presidente convocou a sessão extra para ser realizada
pela manhã (9h).
O projeto permite que os
profissionais alocados venham a atender a em outro
órgão ou entidade, que não
às Unidades de Saúde e outras entidades do Poder Pú-

blico Municipal nas quais são
lotados. O conteúdo também
especifica que estes profissionais deverão prestar seus
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde.
A justificativa do Poder
Executivo, é baseada nos altos índices de contaminação
pelo coronavírus no âmbito
da 12ª Regional de Saúde e,
é necessária a atuação conjunta para o enfrentamento
da pandemia, a fim de possibilitar o atendimento de toda
a demanda existente.
Um ofício foi encaminhado em anexo ao projeto, onde a 12ª Regional de
Saúde solicita a designação
de médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem,
para atuação com urgência
no atendimento na linha
de frente de combate à covid-19. Estes irão compor a
equipe médica hospitalar.

Quatro projetos foram
debatidos em ordinária
Em seguida à sessão extraordinária ocorrida na tarde de
ontem (22), aconteceu a sessão ordinária, que teve início às
16h. Na ocasião, quatro projetos estavam em pauta para deliberação em plenário.
O primeiro deles, de autoria
do Poder Executivo, desafeta
de domínio público 238 imóveis localizados no Jardim dos
Viveiros, Jardim Arco Íris, Jardim San Martin II, Parque Irani

e Jardim Verde Vale. O pedido
foi justificado pela Prefeitura,
por meio de mensagem enviada à Câmara pelo Prefeito
Celso Pozzobom, no qual esclarece que os lotes retirados de
domínio público, garantirão a
lavratura e o registro de escrituras públicas definitivas.
Todos os imóveis constantes na proposição foram
objeto de programas habitacionais, nos quais o uso do

bem foi cedido aos administrados por meio de contratos
da natureza supramencionada. Submetido à votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Posteriormente,
foram
votados três Projetos de Decretos Legislativo prevendo
denominação de vias públicas. Todos os projetos foram
aprovados por unanimidade.
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Desobediência aos
decretos se intensifica
nos finais de semana
Em cumprimento aos decretos de enfrentamento à
covid-19, que declaram situação de emergência em saúde em Umuarama e estabelecem medidas para conter
a pandemia, a Guarda Municipal realizou fiscalização
e orientação a estabelecimentos, logradouros e residências ao lado da Vigilância Sanitária do município,
além de atender denúncias
feitas ao telefone 153, durante o final de semana.
No sábado foram verificadas aglomerações de pessoas durante o velório, no cemitério municipal, empresas de
pesca atendendo ao público
e fiscalização nos distritos de
Serra dos Dourados e Santa Eliza (consumo em bares, lanchonetes e comércios abertos),
que resultaram em infrações
emitidas a um bar, uma loja de
conveniência e uma barbearia
em Santa Eliza, um bar e uma
lanchonete em Serra.
O plantão recebeu denúncia de supermercado aberto após funcionários terem
testado positivo para covid
19, inclusive com fila, mas
a Vigilância Sanitária informou que antes da abertura foram tomadas todas as
precauções possíveis para
que o funcionamento fosse
autorizado. Houve ainda denúncias de aglomeração e
consumo de bebidas em lan-

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Um país, diferentes leis

Um balanço da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers)
de ontem, ao qual a Coluna teve acesso, mostra uma radiografia
de como o Brasil não segue um padrão de combate ao coronavírus,
diante de diferentes decretos de prefeitos e governadores. Hoje,
dos filiados à Abrasce, há 382 shoppings fechados no País; 194
abertos com restrições e 25 shoppings abertos sem restrições (com
movimentação livre de cidadãos). A maior parte dos shoppings
fechados está no Estado de São Paulo, com 188 unidades. Já no
Estado do Rio de Janeiro, há 67 abertos com restrições. Em Brasília,
os shoppings continuam de portas bloqueadas.

O general Eduardo Pazuello está
com medo. Ele assina todos
os bilionários contratos e é o
seu CPF em todos eles. Sem
foro privilegiado, pode até ter
pedido de prisão na rua.

chonete na rodovia PR-323,
festa em Chácara na Estrada Beija-Flor e em residências. Várias situações foram
orientadas e algumas delas
eram improcedentes.
Um bar da Av. Principal
de Serra foi denunciado por
consumo no local e aglomeração de pessoas, situação

repassada aos fiscais da Vigilância Sanitária, bem como
uma tabacaria e conveniência na Av. Guanabara e uma
festa com aglomeração no
Parque Danielle, cujos responsáveis foram orientados.
Um posto de combustíveis
da região central foi infracionado por volta das 20h45.

Mais ocorrências

No total foram 17 ocorrências no sábado, já no domingo foram
atendidas sete solicitações na Praça Santos Dumont (skatistas),
Conjunto Córrego Longe e Jardim Panorama (bares abertos, com
aglomeração de pessoas e consumo no interior e nas calçadas),
reclamações de som alto em veículo, aglomeração em residências
e algazarra em um pensionado na Rua Ministro Oliveira Salazar,
onde uma moradora estaria infectada pelo coronavírus (segundo o
denunciante). No local de fato havia som com volume alto, situação
resolvida após orientações à moradora, e um pequeno grupo que
estava na calçada foi disperso. As ações ocorrem diariamente, mediante denúncias e fiscalizações, e são intensificadas nos momentos
de maior fluxo – sexta-feira à noite, aos sábados e nos domingos.

Câmara aprova Cruzeiro do Oeste no
consórcio de vacina contra a covid
Em sessão extraordinária
realizada na manhã de domingo (21), a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Oeste
aprovou de forma unânime
a inscrição do município na
Frente Nacional de Prefeitos
(FPN) para participar do consórcio de compra direta da
vacina contra a covid-19.
A prefeita Helena Bertoco
acompanhou a votação, respondeu a questionamentos
e sugestões dos vereadores
com relação às próximas
medidas de contenção da
pandemia e quanto a ausência do plantão noturno da
Delegacia de Polícia.

Esplanada
coluna

Atrás da mesa

O plantão recebeu várias denúncias, inclusive de supermercado aberto após funcionários
terem testado positivo para covid 19

Contextualizando, a prefeita esclareceu que a situação
dos hospitais é alarmante,
uma vez que os remédios sedativos para intubação têm
previsão de acabar em dois
ou três dias e não há mais
profissionais disponíveis para
criação de novos leitos, os
quais já estão lotados.
“A Associação de Municípios de Entre Rios (Amerios)
expôs a necessidade de medidas drásticas para diminuir a ocupação do sistema
de saúde, e dependemos
completamente de Umuarama para que nossos munícipes recebam atendimento

médico”, explicou a prefeita. “Precisamos da ajuda e
consciência de todos para
tentarmos evitar o fechamento de tudo”, enfatizou.
Continuando, a prefeita
agradeceu o apoio do legislativo e apelou para que a
população não programe viagens e não receba visitas no
próximo feriado, afim de evitar a circulação do vírus.
Por fim, a prefeita Helena informou que já está
encaminhando um documento requerendo o retorno do plantão noturno da
Delegacia de Polícia em
Cruzeiro do Oeste.

5

Fiquei

Esse é o motivo da demora da
saída do Ministério da Saúde,
a despeito de o presidente Jair
Bolsonaro já ter anunciado
o médico Marcelo Queiroga.
Pazuello quer foro.

E o patrão?

Empresários criticam
governadores pelo lockdown em
especial pelo fato de assinarem
decreto fechando o comércio,
mas sem qualquer plano de
ajuda financeira ao patronato.

Brasil rachado

Uma interessante sondagem
da Paraná Pesquisas mostra o
perfil da militância: dos 2.100
entrevistados em 200 cidades,
27,6% se dizem “bolsonaristas”,
e 22,3% se declaram “lulistas”. A
maioria (46,3%) disse nem um
nem outro. E segue o Fla x Flu
pré-eleitoral.

Século 21

Uma ex-funcionária de empresa
de gestão de processos será
indenizada em R$ 8 mil pelo exempregador, em Belo Horizonte,
por sofrer assédio moral. No pior
caso, foi chamada de “feia” e
“esquisita” pelo gerente.

Aborto, de novo

O PL 168/21 na Câmara de
Vereadores de São Paulo
autoriza o aborto assistido na
rede hospitalar municipal. Foi
apresentado pela bancada
do Psol. É o que chamam
de Programa de Atenção
Humanizada ao Aborto Legal e
Juridicamente Autorizado.

Na fila

O general Paulo Chagas, militar
da reserva que foi candidato
em 2018 ao governo do DF,

enviou a grupos do WhatsApp
uma carta-manifesto titulada
“Renovar é preciso!”. O conteúdo
foi interpretado por muitos
que o conhecem de perto
como indicativo de que pode
ser candidato a presidente da
República ano que vem.

Memória

Paulo Chagas está sem partido.
Ele era filiado ao PRP, que se
fundiu ao Patriota ano passado,
mas, antes da fusão, ele pediu
desfiliação. Aliado de primeira
hora do presidente Bolsonaro,
Chagas passou a ser um crítico
dele e do governo ano passado.

Policiais x Covid

Após a morte de um coronel
do Bope, vazaram em grupos
de WhatsApp áudios do exdeputado federal Alberto Fraga
(DEM), do DF, e a resposta do
presidente Bolsonaro. Fraga pede
ao presidente para incluir os
policiais como grupo prioritário
na vacina contra a covid-19.
Bolsonaro diz que fará o possível,
mas alega barreiras legislativas.

No front

O secretário de Saúde do DF, Osnei
Okumoto, incluiu os farmacêuticos
e outras 13 categorias que
atuam na praça como grupos
prioritários para a vacinação.
Ontem, a Coluna publicou que 17
farmacêuticos já morreram no DF
e entorno vítimas do vírus.

Encontro marcado

O chanceler Ernesto Araújo tem
encontro (virtual) marcado com
o deputado federal Aécio Neves,
novo presidente da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa
Nacional da Câmara, amanhã
de manhã. Araújo, o polêmico
ministro do MRE, só esteve na
Câmara duas vezes desde que
tomou posse em 2018.

Mais um

Faleceu ontem, em Curitiba,
vítima de covid-19, o exsenador e fundador da
construtora CR Almeida
Henrique do Rego Almeida.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Governos articulam compra da
Sputnik V pelo Paraná Saúde

JONATHAN CAMPOS/AEN

A bancada de deputados do Paraná participou de reunião ontem pela manhã, quando foram discutidas formas de aquisição de vacinas contra a covid-19
Na manhã de ontem (22),
deputados estaduais, deputados federais e prefeitos do
Paraná participaram de uma
reunião com o secretário executivo do Consórcio Nordeste,
Carlos Gabas, com o objetivo
de articular junto ao Consórcio

Organização

Paraná Saúde a compra de doses da vacina Sputnik V para
o estado, diretamente pelo
Fundo de Investimento Direto
da Rússia (RDIF).
Segundo Gabas, o Fundo
Russo teria disponibilidade de
fornecer ao Brasil 13 milhões

de doses da vacina Sputnik V,
além das 37 milhões de doses
adquiridas por meio do consórcio de governadores do Nordeste. “Nós entendemos que a
vacinação é uma estratégia de
saúde pública que precisa ser
regional, pelo menos dentro do
DIVULGAÇÃO

A necessidade de organização e de cuidados no processo de compra de vacinas
por parte de prefeitos, para
que não haja problemas
nas negociações e entregas de doses foi apontada
pelo deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB). “Há um
desespero geral para acesso
à vacina e isso é natural,
mas tem que ter muito cuidado”, afirmou. “O Gabas
O deputado sugeriu que a Frente Parlamentar reúna representantes do Governo, municípios e
trouxe informações muito
gestores
do consórcio para organizar a compra
relevantes sobre o processo
de compra”, avalia o deputado. Ele ressalta que há empresas se apresentando como representantes
de laboratórios produtores de vacinas e é preciso ter segurança na relação comercial.
Romanelli destacou a importância da participação do Consórcio Paraná Saúde nas negociações com
fornecedores de vacinas. Para ele, este seria o instrumento mais adequado para tratar da aquisição de imunizantes. O deputado sugeriu que a Frente Parlamentar que trata do enfrentamento ao
coronavírus reúna representantes do Governo do Estado, dos municípios e gestores do consórcio de
saúde para organizar as estratégias de compra de imunizantes.
Segundo o deputado, o orçamento do Estado dispõe de R$ 200 milhões para a compra de vacinas.
Deste total, R$ 100 milhões foram disponibilizados pela Assembleia Legislativa.

país, pois não adianta o Nordeste vacinar sua população e
outros estados ficarem atrasados no processo”.
O contato do Consórcio Paraná Saúde com o Fundo Russo é de extrema importância
segundo avaliação do deputado Arilson Chiorato (PT).
A Frente Parlamentar do Coronavírus da Alep passa a ter
um papel estratégico na articulação da compra de vacinas
conforme a opinião do deputado federal Enio Verri (PT).
“Os estados e municípios
estão articulando muito rapidamente a compra das vaci-

nas, a exemplo do Consórcio
Nordeste. Essas doses precisam também chegar o quanto
antes às cidades do Paraná”.
O deputado estadual Professor Lemos (PT) destacou
que o Governo do Estado
precisa esclarecer suas estratégias para a compra de imunizantes. “Além de articular a
compra das vacinas por meio
do Consórcio Paraná Saúde,
precisamos levar esse debate
ao Governo do Estado, pois
estamos com a vacinação em
atraso no Paraná. Precisamos
avançar nas tratativas, pois
corremos contra o tempo”.

Frente Parlamentar

O coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus da Alep,
deputado Michele Caputo (PSDB) frisou que a compra de vacinas é
um assunto que o grupo de deputados vem discutindo desde o ano
passado e que, nesta terça-feira (23) uma nova reunião da Frente
debaterá o assunto com o Consórcio Paraná Saúde. “Desde o ano
passado nossa Frente Parlamentar está em busca de vacinas para
imunizar o povo do Paraná. Em nosso relatório, aprovado em dezembro, inclusive recomendamos a compra de vacinas pelo governo
do Paraná”, destacou. “Por isso, já na reunião desta terça teremos a
presença do Consórcio Paraná Saúde, que está em tratativas com laboratórios, e na semana que vem chamaremos o governo do Estado
para unirmos esforços neste processo de aquisição de imunizantes”.
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Prefeitura vai ampliar restrições
para combater aumento de casos
Diante do aumento das
mortes em decorrência da covid-19, o crescimento dos casos positivos e o esgotamento de leitos e insumos para o
tratamento dos infectados, a
administração municipal pretende adotar medidas mais
restritivas para reduzir a circulação de pessoas, fortalecer
o isolamento social e frear a
transmissão do coronavírus.
Mais cinco pessoas morreram
entre domingo e segunda-feira
(agora são 115 óbitos) e os
hospitais continuam lotados
por pacientes com quadro grave da doença.
As medidas serão anunciadas por decreto com duração de quinta-feira, 25, até a
segunda-feira, 29. Está previsto o fechamento total do
comércio, das indústrias e
prestação de serviços, bem
como a suspensão das atividades da construção civil.
Apenas atividades extremamente essenciais poderão
funcionar, como farmácias e
supermercados, com restrições. Os mercados deverão
atender apenas por delivery
(entrega de mercadorias ad-

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

DETALHES serão definidos pela Procuradoria-Geral da Prefeitura, com base em informações do COE Municipal
quiridas por site, telefone ou
outro sistema não presencial)
e com horários reduzidos.
“Precisamos tirar a população das ruas. Só assim poderemos conter a transmissão
do vírus e, em alguns dias,
dar um respiro aos hospitais”,

disse o prefeito Celso Pozzobom. Os detalhes estão sendo definidos pela Secretaria
da Procuradoria-Geral da Prefeitura, com base em informações do Centro de Operações
de Enfrentamento à Covid-19
(COE Municipal).

Secretaria de Saúde registra
mais 5 mortes por covid-19
AEN

População informada

O prefeito assegurou que as medidas serão amplamente divulgadas para evitar correrias e não gerar
aglomerações. “As medidas mais efetivas que temos hoje são o isolamento (sair de casa só em caso
de real necessidade) e a vacinação, que começa a ganhar volume. Devemos adiar as reuniões familiares para quando a situação estiver mais tranquila. Sem o apoio da população, a gravidade só tende a
aumentar”, reforçou. A secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, lembra que Umuarama conta com
115 mortes causadas pela covid-19 e o número deve aumentar. “Pessoas jovens estão morrendo. Ontem
(segunda), foram três mortes de pacientes abaixo dos 60 anos e temos vários jovens internados, alguns
intubados em estado crítico”, lamentou. Umuarama soma 8.619 pessoas com diagnóstico positivo para a
doença, das quais 5.556 se recuperaram. “O problema é que temos quase 3 mil casos ativos, com 2.913
em isolamento domiciliar e 54 internadas; 22 pacientes estão em UTIs e temos ainda 1.858 pessoas com
suspeita de infecção pelo coronavírus, cujos sintomas podem se agravar e a pessoa necessitar de leitos
hospitalares”, encerrou Cecília.

Apoiadores da ação

As medidas têm o apoio do Ministério Público do Paraná, autoridades eclesiásticas, Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu), 12ª Regional de Saúde e secretarias municipal e
de Estado da Saúde, além da sociedade médica e dos hospitais. “Precisamos reforçar o enfrentamento à
pandemia. Muitas pessoas ainda não se atentaram para a importância das medidas preventivas, por isso
precisamos adotar ações mais restritivas”, afirmou. “Contamos com a compreensão da população e o
apoio daqueles que se preocupam com a saúde e com as vidas que queremos preservar”, apelou.

MAIS 39 casos novos foram confirmados e Umuarama chega à 8.619 pessoas que foram
diagnosticadas com a doença na cidade
A semana começou de
forma triste, com o registro
de cinco mortes atribuídas
a complicações em decorrência da covid-19. As vítimas foram dois homens de
55 e 57 anos, que morreram no último domingo e
ontem (segunda-feira, 22),
e três mulheres de 53, 91
e 92 anos – duas morreram
no domingo e outra ontem.
Os óbitos elevam para
115 o total de umuaramenses que perderam a vida
enfrentando o coronavírus.
Mais 39 casos novos
foram confirmados (19 mulheres, 16 homens e quatro
crianças). Umuarama tem
hoje 8.619 pessoas com

diagnóstico positivo para a doença, das quais 5.556 estão
recuperadas, 2.913 seguem
em isolamento domiciliar e 54
permanecem internadas, 22
em unidades de terapia intensiva e 32 em enfermarias.
Há ainda 1.858 pessoas em investigação com
suspeita de infecção pelo
coronavírus e 11.556 casos descar tados, que
per fazem total de 22.033
notificações de síndromes
gripais acumuladas nos últimos 12 meses.
Nos hospitais locais,
a ocupação de leitos de
UTI Covid permanece em
100% e nas enfermarias
em torno de 85%.
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A Secretaria da Saúde
enviou ontem (segunda-feira,
22) mais 369.650 doses de
vacina contra o coronavírus
às 22 Regionais do Paraná.
O número é correspondente
à nona remessa recebida
pelo Paraná, do Ministério da
Saúde no sábado (20), composta por 240,4 mil doses,
junto com a segunda metade
da remessa recebida na última
terça-feira (16), somando mais
129,2 mil doses.
A 12ª Regional de Saúde,
com sede em Umuarama,
recebe 10.540 doses de
vacina contra a covid. Até o
final da tarde de ontem, não
havia sido definido o quanto
deste lote, deve ser utilizado
para imunizar os idosos de
Umuarama efetivamente.
O lote recebido no sábado é
composto por 234.200 doses
da Coronavac, produzidas no
Instituto Butantan, e 6.250
desenvolvidas pela Universidade de Oxford/Astrazeneca, par te do primeiro lote
produzido Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Já as 129,2 mil doses recebidas na semana passada
são todas Coronavac.
“Estamos sob orientação
direta do Ministério da Saúde
fazendo com que todas essas
doses cheguem aos paranaenses e fiquem imediatamente
à disposição dos municípios.
Faço um apelo para que os
municípios gastem todas
essas vacinas, é fundamental que elas sejam utilizadas
o mais rápido possível”, afirmou o secretário estadual da
Saúde, Beto Preto.
As doses foram enviadas
por via aérea do Aeroporto do

Bacacheri para 15 regionais
(Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Paranavaí, Umuarama,
Cianor te, Campo Mourão,
Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu,
Cascavel e Toledo). As outras
sete regionais (Paranaguá,
Metropolitana, Ponta Grossa,
Irati, Guarapuava, União da
Vitória e Telêmaco Borba) buscaram suas doses presencialmente no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).
MAIS GRUPOS
Com a distribuição, o
Paraná inaugura a vacinação
de mais dois grupos prioritários: idosos de 70 a 74 anos
e comunidades quilombolas.
São 264.910 doses destinadas à nova faixa etária dos
idosos, correspondendo a
78,87% da população do
grupo no Estado; e 6.250
destinadas às comunidades
quilombolas, representando
63,1% do total do grupo.
Além disso, o Paraná

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

12ª Regional de Saúde recebe 10.540
doses de vacina contra ocoronavírus

REGIONAL define hoje a estrategia de vacinação para os 21 municípios que integram a circunscrição

segue imunizando os grupos
de profissionais da saúde
(que recebem mais 11.850
doses) e idosos de 75 a 79
anos, com 86.640 doses,
referente a 47,11% da população desta faixa etária).

Nova estratégia

A extensão da vacinação para os novos grupos é parte de uma
nova estratégia de vacinação do Ministério da Saúde, que recomendou
aumentar a população vacinada pela primeira dose. Desta maneira, as
129,2 mil doses restantes do oitavo lote recebido, que estavam armazenadas no Cemepar até a data indicada para a segunda dose, passam
a ser destinadas à primeira dose dos grupos. A expectativa é que,
com o aumento da produção de doses das vacinas no País, o Ministério envie novas remessas referentes às segundas doses dentro do
prazo recomendado pelas fabricantes. “Nós queremos que as vacinas
cheguem nos braços dos paranaenses para aumentar a imunização no
Estado. A primeira dose já consegue dar, depois de alguns dias, condições para que o paciente se porventura for infectado tenha um quadro
muito mais leve, não permitindo a necessidade de uma internação
hospitalar”, explicou o secretário. “O Ministério da Saúde nos garante
um maior fluxo de vacinas, e eu reitero a necessidade de que esse fluxo
seja cumprido. Estamos em um momento em que precisamos ampliar
a base de vacinados. Aumentando as pessoas vacinadas pela primeira
dose, rapidamente nós conseguimos duplicar esse número”.

Amerios define hoje como
será o lockdown na região
Uma reunião que acontece
hoje, ás 9h na sede da Amerios em Umuarama, envolve
prefeitos dos 32 municípios
que fazem parte da Associação dos Municípios de Entre
Rios). Serão definidas metas
de como deverá ser realizado
o contingenciamento em todas
estas cidades. Segundo o presidente da Associação, Marcos
Alex, que também é prefeito de
Icaraíma, todos os administradores públicos estão cientes

que os pacientes de cada uma
destas cidades, que estão com
agravamento de doenças, não
só de covid-19, mas em geral,
incluindo traumas, são transferidos das pequenas unidades
hospitalares para os hospitais
de referência de Umuarama. A
reunião desta manhã esclarecerá aos prefeitos a real situação da pandemia em toda a
região e serão apresentados os
números de atendimentos prestados, bem como a quantidade

de leitos ocupados. Os prefeitos deverão decidir se entram
no lockdown. Em reunião do
COE-Municipal, na última sexta-feira (19), o pneumologista
Ronaldo de Souza apresentou
a situação em que se encontra
o atendimento nos hospitais
de Umuarama e afirmou: “ou
para tudo, ou não para nada,
pois de nada irá resolver e não
conseguiremos dar um fôlego
aos hospitais que atendem aos
pacientes com a covid”.

Insetos amigos
do bolso
Às vezes a solução dos nossos problemas está
bem embaixo do nosso nariz. Quando falamos de
pragas na lavoura, essa observação torna-se ainda
mais verdadeira, pois junto com os insetos nocivos à
plantação, vivem seus inimigos naturais: outros insetos,
aracnídeos, fungos e microrganismos que podem se
encarregar de manter aquela população indesejável
sob controle. Saber equilibrar essa convivência a
serviço do produtor é o que ensina o Manejo Integrado
de Pragas (MIP).
Quando em pequenas quantidades, algumas
pragas podem passar pela safra sem causar danos
econômicos significativos, ou ao menos um prejuízo
menor do que custaria uma aplicação de inseticida.
Avaliar quando vale realmente a pena entrar em campo
com o agroquímico é a conta que todo agricultor deve
fazer para manter uma plantação saudável e o bolso
remediado. O segredo para isso é monitorar a lavoura
de perto, bater pano para contar os insetos, conhecer
os “moradores” daquele local.
O SENAR-PR oferece curso prático de MIP desde
2016 na área da soja. Nas áreas monitoradas a economia
em defensivos agrícolas nas parcelas conduzidas com
o MIP em relação às áreas com manejo convencional
se confirma ano após ano. Recentemente este curso
passou a ser oferecido também para a cultura do milho.
Acesse o site do SENAR-PR e conheça mais sobre os
cursos de MIP. Saiba como utilizar a biodiversidade a seu
favor. https://sistemafaep.org.br/senarpr/cursos/

sistemafaep.org.br
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Traficante capota carro e
foge abandonando droga

Na madrugada do domingo (21) por volta das 2h, policiais penais do
Grupo de Segurança Interna (GSI) da Penitenciária Estadual de Cruzeiro
do Oeste (Peco) prenderam um homem que havia invadido a penitenciaria. Com ele foram encontrados celulares, carregadores e outros produtos
que seriam entregues para os detentos.
O acusado se aproximou da muralha colocou uma escada imediatamente o
monitor do circuito fechado de TV, quando foi notada sua movimentação e
acionada a equipe do GSI, bem como a Polícia Militar. O suspeito chegou
a entrar na unidade. Na mochila dele os policiais encontraram 10 aparelhos
celulares, 10 carregadores, 1 serra, 1 broca, 1 pen drive, 9 chips de celular,
1 tubo de cola, além da escada apreendida na área externa.
O homem, identificado como M. A. S., foi preso em flagrante e encaminhado por policiais militares de Cruzeiro do Oeste para a delegacia onde
está à disposição da Justiça.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
MACONHA apreendida depois que traficante perdeu o controle e capotou o carro na PR-468
A droga estava em malotes que ficaram espalhados
pela rodovia. Os policiais
recolheram o entorpecente e

o carro, um Renault Logan,
que forma encaminhados
para a Delegacia da Polícia
Civil de Umuarama.

Homem é preso depois de furtar
carnes nobres em dois mercados
Um homem de 33 anos foi
preso, ontem (segunda-feira,
22) pela manhã, quando furtava carnes nobres em um
supermercado de Umuarama.
A ocorrência foi registrada
por policiais militares do 25º
Batalhão, depois que funcionários do estabelecimento
supermercado flagraram o
suspeito tentando sair sem
pagar várias peças de carne.
O acusado, segundo o
gerente de um dos supermercados furtados, já é bem
conhecido por cometer furtos, até que ontem ele foi a
outro estabelecimento e conseguiu sair levando o produto
sem pagar pela carne.
Provavelmente por não
estar contente com a quantidade fur tada na primeira
ação, o criminoso seguiu
até outro mercado, guardou a carne fur tada no
guarda-volumes e seguiu

Divulgação

Divulgação

Um carro com mais de
120 quilos de maconha foi
abandonado pelo condutor
depois que se envolveu em
um capotamento capotar na
rodovia PR-468, no trecho
compreendido entre as cidades de Mariluz e Goioerê. O
acidente aconteceu no início da madrugada de ontem
(segunda-feira, 22). A Polícia
Militar de Mariluz atendeu
à ocorrência, e ninguém foi
encontrado nas imediações.
Populares que passaram
pelo trecho e viram o carro
capotado, acreditaram que
havia uma pessoa em óbito
no local e chegaram a comunicar a Polícia Civil de Umuarama, que deu saída ao deslocamento de um camburão
do instituto Médico Legal
(IML), que no meio do caminho teve que retornar à base,
pois não forma encontrados
corpos no local.
O acidente foi registrado
no quilômetro 88 da rodovia,
e não havia marcas de sangue no veículo que pudessem apontar se o condutor
teria sofrido algum tipo de
ferimento. O acidente foi
informado a uma patrulha
da PM por um motorista que
passou pela local.
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Inscrições abertas para pós em Farmácia
Clínica com Ênfase em Prescrição
Farmacêutica
O curso está disponível para a Unipar de Umuarama

Farmácia Clínica com Ênfase

em Prescrição Farmacêutica é
um dos cursos do programa de
pós-graduação da Universidade
Paranaense – Unipar, Unidade de
Umuarama, para 2021. As inscrições
podem ser feitas até dia 31 de
março.
A especialização tem como
objetivo capacitar os profissionais
farmacêuticos para o exercício
da prática clínica e hospitalar,
com suporte e autonomia para a
prescrição farmacêutica, aonde as
habilidades vão de encontro com
o perfil do farmacêutico como
profissional da saúde.
O curso tem carga horária de
450 horas com regime de aulas
mensal, às sextas e aos sábados.
O corpo docente é formado por
especialistas, mestres e doutores.

CORTES e peças de carnes nobres recuperados foram furtados em dois mercados da cidade
para o açougue, onde pediu
outros cor tes.
Ao chegar no caixa, foi
abordado pelos seguranças,
que encontraram os produtos escondidos embaixo
da vestimenta. Do primeiro

fur to, foram recuperadas
peças de picanha e no
seguindo cor tes de bisteca.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito
em flagrante. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

Programa de descontos
Promovendo a constante
atualização de profissionais, a
Unipar disponibiliza programas de
desconto para os cursos de pósgraduação em nível lato sensu.
- 30% de desconto para quem se
formou em 2019 e 2020, na Unipar
ou em qualquer outra Instituição;
- 25% de desconto para quem se
formou nos anos anteriores a 2019,
na Unipar ou em qualquer outra
Instituição;
- 30% de desconto para quem já
tem pós-graduação, feita na Unipar
ou em qualquer outra Instituição;
- 50% de desconto para pessoas
com idade igual ou superior a 55
anos;
- 30% de desconto para efetivos
de órgãos de segurança.
Lembrando que o valor é para
pagamentos efetuados até o
vencimento e para turmas com
número de vagas superior a 15
alunos.
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Léo se recupera da covid e aumenta
as opções de Crespo no São Paulo
O argentino Hernán
Crespo não esconde sua
predileção por um futebol
ofensivo e buscando o gol
a todo tempo no São Paulo.
Ao mesmo tempo, faz questão de jogar sempre com
três zagueiros. Ele iniciou
a semana com ótima notícia. Titular nos primeiros
jogos sob o comando do
treinador, o jovem Léo se
recuperou de covid-19 e voltou aos treinos. Adepto do
3-5-2, Crespo teve de usar
o estreante Rodrigo Freitas
na derrota diante do Novorizontino, sua primeira dirigindo a equipe, por causa

das ausências no setor.
Além de Léo, não tinha
Arboleda, que pegou alguns
dias de descanso, e nem o
recém-contratado Miranda.
Depois de cumprir o protocolo estipulado pelo São
Paulo e cumprir o período
de quarentena de 14 dias
por causa da covid-19, Léo
voltou aos treinamentos
nessa segunda-feira, no CT
da Barra Funda, e aumentou
as opções do treinador para
a defesa. Com a chegada do
experiente Miranda, alguém
perderá vaga no setor.
Com os jogos do Paulistão
suspensos por causa das

DIVULGAÇÃO

Após a Federação Paulista de
Futebol se aproximar de um
acordo com a Prefeitura de Volta
Redonda para levar alguns jogos
do Paulistão para o Estádio
Raulino de Oliveira, em Volta
Redonda, o volante Felipe Melo
utilizou as suas redes sociais
para ironizar a situação. “Então
em outros estados não tem
mais vírus? A gente não pode
jogar em São Paulo, mas pode
jogar fora de São Paulo? É isso
mesmo? Avisem aí, pra eu levar
minha família pra lá!”, escreveu o
atleta alviverde.

Ex-piloto David Coulthard faz
análise da Fórmula-1 em 2021
Antes do início da nova
temporada, o ex-piloto de
Fórmula-1, David Coulthard,
comenta sobre a chance de
Max Verstappen na disputa
do título mundial, e se esta
pode ser a última temporada
de Lewis Hamilton.
Com apenas três dias de testes, as equipes tiveram menos
tempo do que nunca para experimentar. “Isso coloca mais pressão sobre as equipes”, disse
Coulthard ao Speedweek.com.
“As regras relativamente estáveis favorecem as equipes que
tiveram um alto grau de estabilidade no final da temporada
passada, e foram rápidas”.
“No momento, isso fala a
favor da Rede Bull em particular, mas não saberemos mais
até depois da qualificação em
27 de março”, continuou o
escocês. No entanto, ele ainda
não ousa contar com o fim do
domínio da Mercedes. “Nos
tempos de teste, você não

DIVLGAÇÃO

COULTHARD está otimista quanto às
chances e aposta em Verstappen na disputa
pelo título este ano
pode dizer quem experimentou
e quem não fez, quem trabalhou com qual quantidade de
combustível, ou que potência
do motor foi liberada”.
COMUNICADO EXTRAVIO
J GOMES LUIZ FILHO & SILVA
LTDA, sociedade empresária limitada, com sede sito à Avenida
Rio Grande do Norte, nº 2.437,
Praça dos Xetas, CEP 87.503000, na cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
80.527.658/0001-95, COMUNICA O EXTRAVIO DE ALVARÁ
Nº 15.952. Com esta publicação
o mesmo torna-se sem valor legal
e comercial.

medidas de combate à covid19 no Estado, com a prática
de espor tes coletivos suspensos, a volta de Léo ajuda
Crespo a aprimorar o entrosamento e posicionamento de
seus titulares, além de escolher quem formará o setor.
O técnico usou Bruno
Alves, Arboleda e Léo nos
três primeiros jogos do Estadual e somou sete pontos. A
defesa foi vazada uma única
vez e arrancou elogios do
comandante. Com os dias
livres sem jogos e todos

		

à disposição, ele espera
deixar o setor ainda mais
ajustado com a experiência
de Miranda.
O tempo de treinos servirá, também, para encaixar
outros reforços na equipe.
O São Paulo contratou Orejuela, William, Benítez e
Éder. Igor Gomes, Daniel
Alves e Gabriel Sara correm
risco no meio, enquanto Igor
Vinicius ganha forte concorrência por uma vaga na lateral-direita e Pablo agora tem
sombra no ataque.

DIVULGAÇÃO

ADEPTO do 3-5-2, Crespo teve de usar o
estreante Rodrigo Freitas na derrota diante
do Novorizontino, sua primeira dirigindo a
equipe, por causa das ausências no setor

EQUINOX
LT

17/18 BRANCO COMPLETO, AUT. R$ 114.900,00

EQUINOX
LT

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

ONIX 1.0
MT

20/21 BRANCO COMPLETO

COURO

COURO

R$ 62.900,00

ONIX PLUS 20/20 PRATA COMPLETO, AUT. R$ 79.900,00
COURO, TS
1.0T PREMIER
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A lei do espelho: o que me incomoda no outro, é o que tenho dentro de mim
Tudo é reflexo de você! Cuide
com o peso do seu julgamento, crítica ou pedido. Somos construídos
de relações e é a par tir do outro
que podemos construir nossa própria identidade.
Dependendo do efeito que os
outros têm em nós, podemos
nos dar conta de nós mesmos. A
capacidade de trabalhar as leis
do espelho e em reconhecer algo
próprio, ser ve para poder aceitar determinada característica
pessoal. Não só para conhecer
a si mesmo, mas também para

modificar o que precisa ser modificado. Conheça os quatro pontos
da Lei do Espelho:

em mim, ou reclama de mim, se
me fere, é por eu ainda não aceitar isso em mim.
Identificar uma característica
pessoal que não nos agrada é
difícil, mas é o primeiro passo
para poder modificá-la e melhorá-la, mas as vezes só conseguimos
enxergar, no outro.

1 - O que me incomoda no
outro, está dentro de mim
Você já deve ter ouvido a frase:
“o que te choca te define”. Isso
significa que o que lhe incomoda
no outro, é provável que você seja
assim. Tudo o que me incomoda,
irrita ou quero mudar no outro, está
dentro de mim.

3 - Tudo o que gosto e amo no
outro, só consigo apreciar porque
existe em mim
Quando você pode ver algo que
ama no outro, que você reconhece

2 - Tudo o que o outro critica

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br

Samba, hip-hop,

Avistar;

Subsídio do governo

Escassa; Fechadura A vogal
incomum de portões ©
do meio
Revistas

Para
Bolsa de
www.coquetel.com.br
mercado (contração)

Samba, hip-hop,
rock e sertanejo
Para
Bolsa de
mercado (contração)

Contar uma
história
Cidade
islâmica

Sílaba de
"claro"
Adorno de
pescoço

Sílaba de
"claro"
Adorno de
pescoço

Cromo
(símbolo)
Lucio (?)
Filho, ator

Cromo
(símbolo)
Lucio (?)
Filho, ator

Cosmético
para cílios
Fora de
moda (gíria)

Ingrediente
da mariola
Roupa de
folião (BA)

Central Única dos Trabalhadores
Espessa
Central Úni-

Aluísio
Azevedo:
escreveu
"O Cortiço"

Aluísio
Azevedo:
escreveu
"O Cortiço"

ca dos Trabalhadores
Espessa

Grande

Queconhecié
dadamento
a
prazeres
materiais
Que é

dada a
prazeres
materiais

Mar, em
inglês
1.004,Mar,
em em
romanos
inglês

Atua
Tempestade comum
Atua
nos polos

Tempestade comum
nos polos

Esporte
sobre as
ondas
Esporte
Retratos
sobre as

1.004, em
romanos

Fragmento
de vidro
Fragmento
Carta
do
de vidro
baralho
Carta do
Alternativa
baralho
elétrica
Alternativa
ao fogão
elétrica
de cozinha
ao fogão
de cozinha

Sufixo
de "baronesa"

Sufixo
de "baronesa"

Corada
(a pele)

autor de
novelas

Leva ao
forno
À (?):Leva
sem ao
forno
ocupação
À (?): sem
Sua capiocupação
tal é Rio
Sua capiBranco
tal é Rio
(sigla)

Erva do
cheiroErva do
verde
cheiro(Cul.)
verde

21/1 a 19/2
Não deixe de lado os cuidados com a
saúde como cuidar melhor do seu corpo
ou abandonar um antigo vício. Preste
atenção no que está acontecendo ao seu
redor e tenha mais empatia pelos outros.

23/8 a 22/9
Embora o dia possa ser produtivo, apesar de
alguns altos e baixos, aparece o desejo de
se recolher, meditar e diminuir um pouco o
ritmo e isso pode atrapalhar sua estratégia
na conquista. Se for o caso, remarque um
encontro para outro dia.

20/2 a 20/3
PEIXES
Criatividade, carisma e sorte não devem faltar hoje, sinal de que você tem tudo para
se destacar em qualquer atividade, seja no
trabalho ou na área pessoal. No amor, um
flerte tem tudo para evoluir rapidinho.

Horóscopo nascido em 23 de janeiro

inglesa

3/ale — sea. 4/meca. 6/trinco. 7/mundana — nevasca.

2

3/ale — sea. 4/meca. 6/trinco. 7/mundana — nevasca.
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CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO
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BANCO

22/11 a 22/12
O excesso de gastos pode dar início
a alguns desentendimentos, mas hoje
também podem surgir algumas oportunidades como herança. No amor pode
se interessar por alguém que conheceu
na rede social.

SAGITÁRIO

22/7 a 22/8
Você vai saber a hora de se afastar e ficar no
seu canto antes de perder a paciência por
qualquer coisinha. A saúde precisa de cuidados. No amor vai atrair a atenção de alguém
em que andava de olho nos últimos tempos.

condição

Tipo de
cerveja
Tipo de
inglesa
cerveja

(Cul.)

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Conversas paralelas, fofocas com os colegas ou aquela espiada nas redes sociais
durante o expediente pode acabar com a
sua produtividade. Viagem ou deslocamento a trabalho pode ter imprevistos.

Bom astral pra expandir seus contatos, especialmente se você trabalha em
sociedade ou com clientes e o público
em geral. No amor pode surpreender o par
com novas ideias para apimentar o sexo.

Conjunção que
Conjunindica
ção que
condição
indica

Branco
(sigla)

23/9 a 22/10
Você vai mergulhar no trabalho bem
cedinho o que pode aumentar sua produtividade e tanto empenho tem tudo
para ser reconhecido e recompensado.
Aposte no bom humor para se destacar
na conquista e despertar o interesse de
alguém novo.

LIBRA

21/6 a 21/7
Nos relacionamentos, pode ser necessário
um pouco menos de autoconfiança e mais
flexibilidade para alcançar o equilíbrio.
Cuide do que é seu, mas não exagere na
dose. O ciúme pode afastar a relação que
você queria tornar mais séria.

CÂNCER

ondas

Ricardo
Linhares,
autorRicardo
de
Linhares,
novelas

21/5 a 20/6
Espere alguns imprevistos no seu caminho.
Os gastos precisam ser revistos e talvez
tenha até que cortar algumas coisinhas da
sua lista de desejos. Você tem tudo para
brilhar nas redes sociais! Vão pipocar oportunidades de paquera por aí!

GÊMEOS

Ovário
de peixes
Vento
Ovário
brando
de peixes
Formato
Vento da roda
brando
Corada
Formato
(a pele)
da roda

Lanternas
Retratos
de automóveis
Lanternas
de automóveis

21/4 a 20/5
No trabalho cuidado pra não passar informação errada pra frente ou perder algo
importante no meio do caminho. No amor,
pode pintar um lance passageiro se está em
busca de romance, mas cuidado para não se
decepcionar. Demonstrações de afeto animam as coisas com o par.

TOURO

Cosmético
para cílios
Fora de
moda (gíria)

Ingrediente
da mariola
Roupa de
folião (BA)

Grande
conhecimento

BANCO

Subsídio do governo
para atrair investidores
Fechadura A vogal
de portões do meio

21/3 a 20/4
COQUETEL É melhor você sossegar apostar na diplomacia para evitar briga ou discussão por
(?)
marítima: bobagem Um segredo familiar também
a praia
pode vir à tona, mas as coisas vão se
resolver com o tempo. Se ainda está em
busca de um amor vai sobrar charme e
atrair um novo contatinho.

ÁRIES

a praia

C

Contar uma
história
Cidade
islâmica

Avistar;
enxergar
Escassa;
incomum

Fonte: Empoderamento

M

Que
ocorre à
tarde

4 - Tudo o que outro critica em
mim, sem que isso me afete, é
reflexo ou projeção dele mesmo
O que o outro aponta em mim
como defeito e eu não reconheço,
não aceito ou não sou é apenas o
reflexo dele mesmo e que ele ainda
não percebeu. O problema é dele
com ele, não comigo.

Horóscopo do dia

© Revistas COQUETEL

(?)
enxergar para atrair investidores
rock e sertanejo
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETASmarítima:

Que
ocorre à
tarde

e aprecia, é por você ser igual e
por conseguir identificar isso no
próximo.

Os nascidos hoje são nervosos, enérgicos, ativos e raramente se entediam. Colecionam fatos
e exploram tudo aos mínimos detalhes aproveitando todos os momentos. Devem cultivar
o lado sensual, evitar ser tão didático e aprender a escutar os outros. Deixe de se envolver
tanto consigo mesmo.
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CEREJA

Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: José André Ramos Perez,
Rosana Menezes Silva, Ireni Moreli, Alberto Aranda, Frank Hasse e Graça Milanez . Da coluna: felicidades.

Zélia Casoni
INDEPENDÊNCIA

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Acredite em si mesmo, pois até sua
sombra te abandona no escuro.
Lady Gaga

Explore o Chevrolet Tracker!

CONECTE-SE

Hoje, às 18h, no IGTV o evento on line Conecta Delas fala
sobre o item finanças destaca “ Proteção Patrimonial no
Casamento para Empreendedoras
com Talita Arruda.

LANÇAMENTOS

Na edição 2021 o Senac EAD
traz seis novos cursos, Agora,
além da Licenciatura em Pedagogia, há os novos títulos de
Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Filosofia,
Licenciatura em Física, Licenciatura em História, Licenciatura
em Letras: Português e Inglês,e
Licenciatura em Matemática.

O Chevrolet Tracker é um SUV moderno como você precisa -, e foi pensado para você ter a melhor experiência dentro de
um SUV. Premiadíssimo já ganhou o prêmio de melhor SUV nacional 2021 pela revista Car Magazine.

SEGURANÇA

Proteção por todos os
lados com 6 airbags
de série (2 frontais, 2
laterais e 2 de cortina)
para que todos a bordo
explorem novos caminhos com muito mais
segurança. Você também
terá muito mais tranquilidade ao dirigir com o
controle de limite
de velocidade e o sensor
crepuscular, que acende
os faróis de forma
automática ao identificar a diminuição
da luminosidade externa
e o desliga quando
a luz externa volta a
ser suficiente para
dirigir o carro com
segurança.

PRATICIDADE

O único SUV conectado do
mercado pois ‘estar on-line’
faz parte da sua vida. Por
isso, o Chevrolet Tracker vem
exclusivo Wi-Fi nativo, permitindo que você e a sua família
fiquem sempre conectados
com seus smartphones, tablets ou notebooks durante as
viagens. O MyLink 8” de série nova geração chegou com
um menu inicial ainda mais
moderno e intuitivo. Agora,
você pode conectar 2 celulares via Bluetooth, conversar
por mensagens e acessar suas
playlists usando o comando
de voz. Carregue a bateria
do seu smartphone através
da indução. Basta colocar o
dispositivo no espaço feito
especialmente para guardá-lo.

SOFISTICAÇÃO

Moderno por fora e sofisticado por dente, o Chevrolet Tracker tem um design
totalmente novo e sofisticado, com rodas de alumínio
17”, detalhes cromados na
grade frontal, rack de teto
em prata e faróis dianteiros
projector e lanternas em
LED. O interior conta com
um acabamento premium
em todos os detalhes. É
o SUV mais equipado da
categoria. E mais: o SUV
vem com os sistemas partida
sem chave, botão start stop,
controlador de velocidade de
cruzeiro, sensor de chuva,
controles do rádio e telefone
no volante, ar condicionado
digital e diversas outras
funções.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

