
Queda no número de infectados
leva à flexibilização de restrições

DECRETO LIBERA JOGOS, EVENTOS E CLUBES RECREATIVOS

O prefeito de Umuarama editou novo decreto readequando as medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus a serem 
observadas na cidade. O decreto municipal também considera a diminuição do número de infectados pela covid-19 e a redução da 
taxa de ocupação hospitalar, com previsão de liberação de mais leitos. Está mantida a situação de emergência em saúde. l 6
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Poluição visual
Pelo menos 16 pontos de ônibus da região central 

de Umuarama, além de postes, troncos de árvores e 
lixeiras, amanheceram forrados de mensagens em papel 

sulfite e fixadas com cola branca de alta aderência e 
difícil remoção. O setor de Fiscalização do Código de 
Postura removeu as colagens e investiga a autoria. A 

prática é proibida no Município. l 7
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Suspenso o
contrato para

monitorar
tornozeleiras 

l 3

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Paraná reduz
restrições a

igrejas, escolas
e cirurgias

l 4

PRF encontra
maconha

escondida em
caixa de som

l 8

Cumprindo decretos 
municipais de 
enfrentamento 
à pandemia em 
Umuarama, com 
medidas e orientações 
a serem observadas 
pelo comércio e pela 
população, nova ação de 
fiscalização foi realizada 
no fim de semana. 
Dezenas de infrações 
foram flagradas e várias 
notificações foram 
lavradas. l 10

Fiscais Covid

Afsu sofre
a primeira
derrota em

casa pela LNF
l 9



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

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    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Terça-feira, 4 de maio de 2021

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 % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,93 - 2,05 6,10
IGP-M (FGV) 2,94 1,51 9,89 32,02
IGP-DI (FGV) 2,17 - 7,99 30,63

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 1,2995 1,3063 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,75%  | TJLP: 4,61%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 1ª parcela
vence em 31/05, ainda sem juros Selic.

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

3/4 a 3/5 0,5000 0,1590 0,0000
4/4 a 4/5 0,5000 0,1590 0,0000
5/4 a 5/5 0,5000 0,1590 0,0000
6/4 a 6/5 0,5000 0,1590 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,80% 23,43 
Vale ON -0,51% 108,46 
ItauUnibanco PN +1,40% 27,90 
Bradesco PN +2,98% 24,56 
BR Malls ON +4,94% 9,99 
CCR Rodovias ON +5,07% 12,65

IBOVESPA: +0,27% 119.209 pontos

Iene 109,10
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,68

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,4180 5,4190 -0,2%

PTAX  (BC) +0,1% 5,4081 5,4087 0,1%

PARALELO 0,0% 5,2300 5,7200 0,0%

TURISMO 0,0% 5,2300 5,7000 0,0%

EURO +0,3% 6,5205 6,5234 +0,3%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.748,44 1.770,20 1,24 2,92 10,08
Norte 1.817,50 1.807,42 -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.791,51 1.812,43 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 03/05

Iene R$ 0,0498
Libra est. R$ 7,53
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.213,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

MAR ABR MAI
TJLP (%) 4,39 4,61 4,61
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mai/21 1.560,25 -10,75 11,3%
FARELO mai/21 416,20 -9,80 1,5%
MILHO mai/21 732,25 -7,75 30,8%
TRIGO mai/21 725,50 -17,00 18,7%

SOJA 163,34 2,1% 1,5% 162,00
MILHO 97,49 0,5% 15,1% 98,00
TRIGO 90,60 0,0% 6,9% 92,00
BOI GORDO 299,30 0,1% 1,3% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 03/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -1,2% 0,6%
SOJA Paranaguá 179,00 -1,1% 2,3%
MILHO Cascavel 104,00 2,0% 20,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

Venc.: emp. 20/5 físicas 17/5,domésticos 5/5

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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concurso: 5554
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Parlamentar defende que Estado
assuma rodovias sem o pedágio

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL), que faz parte da Frente 
Parlamentar dos Pedágio 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), defendeu, 
na semana passada, que o 
governo do Estado assuma 
as rodovias, que estão sob a 
responsabilidade das conces-
sionárias de pedágios, após o 
vencimento dos contratos, em 
novembro deste ano.

Na opinião do parlamentar, 
o Governo não deve aceitar a 
prorrogação das atuais conces-
sões. “Estou solicitando que o 
governo do Paraná assuma as 
rodovias até a nova concessão, 
sem pagamento de pedágio 
nas estradas”.

Na última sexta-feira (30), a 
Frente Parlamentar enviou um 
ofício à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
comunicando que devido uma 
determinação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), a inclu-
são das rodovias estaduais no 
processo de licitação, que está 
sendo conduzido pelo governo 
Federal, depende de uma lei 
estadual que autorize.

Durante a semana os 
ministros do TCU definiram 
que a cessão das rodovias 
estaduais, que deverão ser 
incorporadas ao novo modelo 
de concessão, depende de 
autorização da Alep. Segundo 

Decisão do TCU
A decisão do TCU é fruto de uma representação assinada pelo 

deputado Delegado Fernando Martins e mais 43 parlamentares 
estaduais protocolada no órgão no início de março. O docu-
mento solicitou a suspensão de todas as etapas do processo 

licitatório para a concessão de rodovias que cortam o Estado. 
A representação apontou ainda uma série de irregularidades e 
ilegalidades no processo conduzido pelo Ministério da Infraes-
trutura e a ANTT, entre elas a ausência de Lei Estadual que au-
torize o Poder Executivo a promover a delegação para a União 

da administração e exploração de rodovias estaduais.

a Frente Parlamentar, o pro-
cesso de licitação deverá 
levar em conta os impactos 
dos investimentos não rea-
lizados nos atuais contratos.

O deputado Delegado 
Fernando, que coordena 
à Frente Parlamentar pelo 
Desenvolvimento do Noroeste, 
tem defendido o governo 
Federal adote um modelo que 
leve em conta o menor preço 
de tarifa, sem a cobrança de 
taxa de outorga, o que poderia 
encarecer os valores dos pedá-
gios após a execução de obras.

MENOR TARIFA
Outro problema apontado 

por ele, no híbrido, defendido 
pelo Mistério dos Transportes, 
é a cláusula que impõe as tari-
fas pré-fixadas com limites de 
descontos aos concorrentes 
e um degrau tarifário de 40% 
após a conclusão de obras de 
duplicação. “Nós queremos 
que o modelo de outorga seja 
deixado pelo governo Federal 

e se utilize o modelo de menor 
tarifa apresentado pelos con-
correntes para que o povo 
paranaense deixe de ser extor-
quido pelos valores abusivos 
do pedágio hoje no Paraná”, 
argumenta o parlamentar.

“ESTOU solicitando que o governo do 
Paraná assuma as rodovias até a nova 
concessão, sem pagamento de pedágio 
nas estradas”
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Suspenso contrato
para monitorar presos
por tornozeleiras

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) deter-
minou, por meio de medida cau-
telar, que as secretarias de Estado 
da Administração e da Previdência 
(Seap) e da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (Sesp) 
e o Departamento Penitenciário 
do Estado (Depen) suspendam 
imediatamente o Contrato nº 
506/2020, até o trânsito em jul-
gado das decisões sobre recursos 
no processo de Tomada de Contas 
Extraordinária (TME) nº 640463/19 
da Corte de Contas.

O ajuste, firmado com a 
empresa Show Prestadora de 
Serviços do Brasil Ltda., refere-se 
à contratação de serviços conti-
nuados de monitoramento e ras-
treamento, por meio de tornoze-
leiras eletrônicas, de até 12 mil 
presos que cumprem pena fora do 
regime fechado no Paraná. Esse 
contrato é decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 866/18 do governo 
paranaense, que fora declarado 
nulo pelo TCE-PR na decisão ori-
ginal da TME nº 640463/19, cujos 
efeitos estão suspensos enquanto 
são julgados os recursos.

A cautelar concedida pelo 
conselheiro Ivan Bonilha, rela-
tor da TME nº 640463/19, foi 
homologada na sessão ordinária 
nº 8/2021 do Tribunal Pleno do 
TCE-PR, realizada por videocon-
ferência em 7 de abril.

RECURSO
O TCE-PR acatou os Embargos 

de Declaração interpostos 

Decisão
O relator do processo entendeu que os documentos juntados pela 

recorrente apresentam indícios suficientes para concessão da medida 
cautelar. Bonilha ressaltou que foi demonstrada a reiterada inexecução 
contratual e desídia da contratada, além de várias falhas operacionais 

nos equipamentos, como notificações de falsas violações de case e 
rompimento de cinta; duração de bateria inferior ao previsto no edital; 

tornozeleiras sem lacre ou cinta; sensível demora em atualização da 
localização do equipamento; e queimadura de pele em monitorado 

durante o carregamento da bateria. Bonilha lembrou que o TJ-PR 
concedeu medidas liminares, em razão da inexecução contratual pela 

empresa Show, que estabelecem um período de transição para evitar a 
paralisação do serviço, durante o qual fica delegada à antiga contratada 

a execução do monitoramento.

Tomada de contas
Na decisão de mérito no processo, os conselheiros haviam julgado 
procedente a TME nº 640463/19, anulado o Pregão Eletrônico nº 

866/2018 e multado os responsáveis. Com a declaração de nulidade 
do certame, haviam sido invalidadas também as relações jurídicas 
oriundas da licitação, inclusive os contratos administrativos e atas 

de registro de preço já firmados.

Falhas da Show
Na decisão de mérito no processo, os conselheiros haviam 
julgado procedente a TME nº 640463/19, anulado o Pregão 
Eletrônico nº 866/2018 e multado os responsáveis. Foram 

encontradas várias falhas, entre elas, está a omissão 
no planejamento, na previsão de obrigações e no 

atendimento de normas relativamente à prestação de 
serviço sob regime de dedicação exclusiva; ausência de 
detalhamento das planilhas de custo que compuseram 

a formação do preço unitário; estimativa de preço 
sem observância das formalidades exigidas; descrição 

imprecisa e insuficiente do objeto; falta de estimativa e 
de justificativa de parte dos quantitativos; ilegalidade de 

exigência de qualificação técnica e ausência da devida 
republicação do edital após a realização de alterações 

substanciais, foram as falhas encontradas.

Impeachment no Rio
O Tribunal Especial Misto 
(TEM) formado para julgar 
processo de impeachment 
do governador afastado 
do Rio de Janeiro Wilson 
Witzel (PSC) formou 
maioria na tarde da sexta-
feira (30) para condenar 
o ex-juiz a perder o cargo 
de governador e torná-lo 
inabilitado para ocupar 
funções eletivas por 
cinco anos. Para o relator, 
deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PT-RJ), houve 
improbidade administrativa 
e omissão criminosa 
de Witzel diante de 
esquema que foi montado 
na Secretaria Estadual 
de Saúde para desviar 
recursos e favorecer duas 
Organizações Sociais 
de Saúde (OSS). Com a 
derrubada de Witzel, o 
vice-governador Cláudio 
Castro (PSC), que já estava 
em exercício desde agosto 
do ano passado, tomará 
posse neste sábado (1º).

“Governo que perdeu a alma”
O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo fez 
uma série de postagens criticando os rumos tomados pelo 
governo do presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, Araújo 
disse que o governo foi sequestrado pelo sistema e perdeu 
a alma. “Um governo popular, audaz e visionário foi-se 
transformando numa administração tecnocrática sem alma 
nem ideal. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O 
projeto de construir uma grande nação minguou no projeto 
de construir uma base parlamentar”, escreveu.

 Sonhos confiscados
O ex-ministro disse que Jair Bolsonaro teve suas convicções 
anuladas. “Vi confiscarem ao Presidente seu sonho, 
anularem suas convicções, abafarem sua chama. (Não deixei 
que abafassem a minha)”. Segundo Ernesto, o Brasil quer 
de volta o Bolsonaro de 2018. “Hoje o povo brasileiro tem 
a oportunidade de recuperar sua esperança, ao pedir ao PR 
Bolsonaro simplesmente que ele volte a ser o Presidente 
eleito em 2018, aquele que prometeu derrotar o sistema, 
o líder de uma transformação histórica e constitucional, o 
portador de uma missão”.

Morte por covid-19
A prefeita de Querência 
do Norte, no Noroeste do 
Paraná, Rozinei Aparecida 
Rigotto Oliveira (PSD), 
conhecida por Dra. Rose, 
morreu na última sexta-
feira (30), aos 57 anos, por 
complicações da covid-19. 
A prefeitura informou 
que a causa da morte foi 
uma embolia pulmonar 
provocada pela doença. 
Dra. Rose começou a ter 
sintomas em 10 de abril, 
mas o resultado do exame 
só foi divulgado dia 17, 
mas no dia 12, quando 
fez a postagem, a prefeita 
disse que estava com 30% 
do pulmão comprometido. 
Ela continuou em casa, 
mas o quadro de saúde 
piorou. Foi transferida 
para um leito de UTI em 
Maringá e intubada. O 
marido também positivou 
e, segundo a prefeitura, 
ele está bem. O vice Alex 
Fernandes, do PL, decretou 
luto oficial por dez dias.

pela empresa Spacecomm 
Monitoramentos S.A., por meio dos 
quais solicitou que não fossem for-
necidos novos equipamentos para 
o Estado até a conclusão do julga-
mento dos recursos pelo TCE-PR, 
sob pena de prejuízo ao Estado e à 
população paranaense.

A recorrente alegou que, 
em razão do efeito suspensivo 
dos recursos junto ao TCE-PR, 
a empresa Show continua pres-
tando os serviços para o Estado 
do Paraná, mas de forma insatis-
fatória e gravemente prejudicial 
ao interesse público, o que gerou 
a instauração de processo admi-
nistrativo para apuração de pre-
juízos por inexecução contratual.

A peticionária também afir-
mou que, em razão de a con-
tratada não conseguir cumprir 
o objeto pactuado, o Poder 
Judiciário concedeu liminar 
para que a Spacecomm, antiga 
contratada, continue pres-
tando o serviço durante um 
período de transição.

A embargante argumen-
tou, ainda, que as tornozeleiras 
entregues não atendem a cri-
térios técnicos mínimos e não 
possuem nem mesmo lacre para 
impedir a sua retirada; e que os 
equipamentos apresentaram 
diversas falhas técnicas graves 
que comprometem a segurança 
e sua própria utilidade.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

RECORRENTE alega que a empresa vencedora do Pregão Eletrônico presta serviços para o Estado de forma insatisfatória e gravemente 
prejudicial ao interesse público



4 GERAL   Terça-feira, 4 de maio de 2021

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

Reduzidas restrições
para igrejas, escolas
e cirurgias eletivas

A Secretaria da Saúde do 
Paraná (Sesa) publicou três 
novas resoluções sobre o 
funcionamento de igrejas e 
templos religiosos, aulas pre-
senciais e procedimentos cirúr-
gicos considerados eletivos. 
Os documentos vêm sendo 
atualizados conforme o cená-
rio epidemiológico estadual e 
as novidades dos decretos do 
governo do Estado.

A Resolução Sesa nº 
440/2021, sobre as igrejas e 
templos religiosos, por exem-
plo, aumenta de 25% para 
35% a capacidade de público 
presencial, preservando na 
íntegra as medidas de distan-
ciamento, uso de álcool gel, 
utilização dos bancos e reco-
mendando aos frequentado-
res as medidas preventivas de 
higienização das mãos e uso 
de máscaras. O documento 
também deixa mantida a 

Prefeituras convidadas pelo DER para
pesquisa sobre transporte intermunicipal

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) está convidando todas as 
prefeituras paranaenses a par-
ticiparem de pesquisa sobre as 
linhas de ônibus do transporte 
intermunicipal de passageiros.

O objetivo é identificar, 
na opinião dos gestores dos 
municípios, quais as principais 
linhas entre as cidades, e rece-
ber sugestões de novas linhas 
para possível implementação. 
Os resultados da pesquisa 

serão analisados pelo DER/
PR e aproveitados na revisão 
e atualização do Plano Diretor 
de Transporte Intermunicipal 
do Estado, que servirá de base 
para ajustes nas linhas atuais e 
nas novas licitações de linhas.

O convite será enviado por 
e-mail, explicando a iniciativa 
e disponibilizando link para 
um questionário, com per-
guntas específicas para prefei-
turas. São apenas duas telas, 
que podem ser respondidas 

em poucos minutos.
“A opinião do usuário do 

transporte intermunicipal é 
muito importante, mas as 
prefeituras têm uma visão 
única da situação, graças 
aos estudos e planejamentos 
que desenvolvem, bem como 
pelas diversas demandas 
que recebem de seus muníci-
pes”, explica a coordenadora 
de Transporte Rodoviário 
Comercial do DER/PR, Maria 
Elizabete das Neves Bozza.

recomendação para os líderes 
religiosos de priorizar as ceri-
mônias virtuais.

A Resolução Sesa nº 
441/2021, das cirurgias eletivas, 
permite a realização de cirurgias 
que não demandem interna-
ção em UTI no pós-operatório, 
daqueles pacientes que, a cri-
tério médico, poderiam agra-
var sua condição caso tivessem 
que esperar. A medida tem 
validade de 30 dias.

VOLTA ÀS AULAS
Em relação às escolas, a 

Resolução Sesa n°432/2021 
revoga a capacidade máxima 
de 30% de alunos frequen-
tando as aulas presencial-
mente e mantém as medidas 
de distanciamento e uso de 
medidas de prevenção pre-
vistas na Resolução Sesa n° 
98/2021. Neste caso, verificou-
-se que a diversidade entre os 

espaços físicos de cada escola 
se controlaria melhor com nor-
mas de distanciamento entre 
alunos, amoldando-se aos 
casos concretos específicos.

“A Sesa acompanha, desde 
o início da pandemia, a movi-
mentação diária de casos da 
Covid-19 e o cenário epide-
miológico e, após análises que 
envolvem as várias equipes 
profissionais, atualizamos as 
resoluções”, disse o secretário 
estadual da Saúde, Beto Preto.

“Vale lembrar que estas 
medidas, contudo, que essas 
medidas não são álibi. O 
momento nos permite esta 
pequena movimentação, mas 
com a condição de que todos 
continuem seguindo os proto-
colos de prevenção da covid-
19, como distanciamento 
social, uso de máscaras, lava-
gem das mãos e uso de álcool 
gel 70%”, acrescentou. 

RESOLUÇÃO revoga capacidade de 30% de alunos nas salas, mantém o distanciamento e verificou que a diversidade entre os espaços 
físicos de cada escola

ALEX MIRANDA

Reforma tributária
O líder do Governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP), confirmou a 
decisão do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e de lideranças do 
Congresso de analisar a reforma 
tributária de maneira fatiada 
em quatro etapas, tendo como 
primeira prioridade a aprovação 
do projeto de lei que reforma o 
PIS/Cofins, criando em seu lugar a 
Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS). O aliado do presidente 
Jair Bolsonaro defendeu que o 
Congresso aproveite a reforma 
para proporcionar “uma 
tributação mais justa”.

Reforma tributária II
Barros explicou que o sistema 
tributário brasileiro, atualmente, 
incentiva a exportação de 
produtos não manufaturados. “Se 
a soja é processada aqui, há uma 
tributação; se é exportada, não 
há. Teria que ser o contrário. Na 
medida em que um produto para 
exportação não paga PIS/Cofins, 
é desonerado, e o produto para 
o consumo interno é onerado. 
O processado no País tinha que 
ser incentivado, gerar empregos, 
impostos, agregar valor aquilo 
que vai ser exportado”, disse.

Turismo responsável
O CTI (Complexo Turístico Itaipu) é 
um dos finalistas da primeira edição 
do prêmio WTM Latin America 
Responsible Tourism Awards, a 
versão latino-americana do prêmio 
mundial World Responsible Tourism 
Awards, que acontece há 15 anos, 
em Londres. O prêmio é uma das 
mais importantes referências em 
turismo responsável e sustentável 
para o mundo e reconhece 
os melhores esforços pelo 
desenvolvimento do setor.

Eleições 2022
Ex-secretário da Justiça do 
Governo Ratinho Júnior (PSD), 

Vacina Pfizer
O Paraná está 

preparado para receber 
as doses da vacina da 
Pfizer. O Estado conta 

com nove freezers para 
armazenamento do 

imunizante. Sete são de 
ultrabaixa temperatura 

(-80ºC), podendo 
armazenar as doses por 
até seis meses, e dois 
são de temperatura 

de -20ºC, que podem ser utilizados para armazenamento inicial das 
doses. O governo federal tem um acordo de compra de 100 milhões 

de imunizantes da fabricante.

AMÉRICO ANTONIO/SESA

Mauro Rockenbach vem 
revelando nas redes sociais que 
deve disputar a eleição de 2 de 
outubro de 2022 para deputado 
federal pelo PSD. Os partidos 
estão buscando lideranças para 
as chapas de deputado federal, 
o PSD projeta eleger pelo menos 
15 cadeiras.

Testagem
A Secretaria de Saúde de Foz do 
Iguaçu está realizando as coletas 
de exames do tipo RT-PCR 
para diagnóstico de covid-19 
em alunos e funcionários das 
cinco escolas municipais que 
retomarão as aulas presenciais. 
Nesta primeira fase, alunos 
do primeiro e segundo anos 
do ensino fundamental farão 
atividades em modelo híbrido, 
intercalando aulas presenciais 
com ensino remoto.

Vítima da covid-19
A prefeita de Querência do Norte, 
Rozinei Aparecida, conhecida 
como Dra. Roze, faleceu na 
última quinta-feira (30), aos 57 
anos, devido a complicações 
da covid-19. Dra. Roze (PSD) 
descobriu a doença no dia 10 de 
abril e estava internada havia 20 
dias no Hospital Bom Samaritano, 
em Maringá.  

Substituição no MRE
O presidente Jair Bolsonaro 
exonerou Otávio Brandelli da 
função de representante do 
MRE (Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil) no Conselho 
de Administração da Itaipu 
Binacional. Ele foi substituído por 
Carlos Alberto Franco França, 
que é o ministro das Relações 
Exteriores. A exoneração de 
Brandelli e a nomeação de França 
foram publicadas no DOU (Diário 
Oficial da União) de sexta-feira 
(30). Foi a segunda mudança no 
Conselho de Administração da 
Itaipu na semana.
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colunaPolícia Civil paralisou
os trabalhos ontem em
manifestação no PR

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) realizou ontem (segun-
da-feira, 3) uma mobilização 
em todo Estado. Os atendi-
mentos nas delegacias per-
maneceram suspensos desde 
o início do expediente, (às 9h, 
até às 18h), somente os casos 
urgentes foram atendidos 
pelos investigadores e escri-
vães que atuaram no regime 
de plantão.

De acordo com o escrivão 
Marques Roberto Medeiros, 
não há nenhum indicativo de 
greve dos servidores. “Apenas 
hoje não estamos fazendo 
registro de ocorrências mais 
leves. As pessoas estão sendo 
orientadas a vir amanhã (ter-
ça-feira). Agora se for algo 
grave e urgente os policiais 
irão fazer atendimento”, disse.

Em Umuarama as portas 
do prédio da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP) permanece-
ram fechados para o aten-
dimento ao público durante 
todo o dia de ontem.

Romanelli afirma que “Liberdade
de imprensa significa democracia”

O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) des-
tacou ontem (segunda-feira, 3) 
Dia Mundial de Liberdade de 
Imprensa, que o trabalho jor-
nalístico é fundamental para 
a sociedade e à democracia, 
sem amarras e sem censura, e 
defendeu respeito aos profis-
sionais de comunicação.

“A imprensa é um dos pila-
res do Estado Democrático de 
Direito e um direito basilar 
da nossa constituição. Você 
pode não concordar com o 
noticiário, com as opiniões, 
mas isso não dá a ninguém o 
direito de atacar a liberdade 
de imprensa e de expressão. 
Esse é um ataque à própria 
democracia. Se houver abuso 
ou ofensa, há meios legais 
para pedir correção ou retra-
tação”, avalia Romanelli.

O parlamentar ressalta 
que nos últimos anos o Brasil 
experimentou nítido patru-
lhamento sobre a atuação de 

A principal reivindicação 
dos policiais civis é o paga-
mento da data-base da catego-
ria. A classe não recebe o paga-
mento desde 2016. “Queremos 
sensibilizar o Governador 
para o pagamento da nossa 
data-base. Estamos há 5 anos 
sem receber o que é nosso de 
direito, por isso, hoje estamos 
realizando essa mobilização”, 

disse o escrivão, que também 
é delegado do sindicato da 
Polícia Civil.

O Paraná é o penúltimo 
Estado no ranking com menos 
delegados e policiais civis por 
habitante, segundo o sindi-
cato. Hoje o Paraná conta com 
349 delegados, 758 escrivães, 
2.476 investigadores e 256 
papiloscopista.

comunicadores e veículos de 
comunicação. Romanelli cita 
que os ataques à liberdade de 
imprensa mais que dobraram 
no ano passado, de acordo 
com a Associação Brasileira 
d e  E m i s s o ra s  d e  R á d i o 
de Televisão.  Foram 150 
casos, número 67% maior 
que em 2019.

A imprensa cumpre papel 
essencial, diz o deputado, de 

monitoramento, e também de 
fiscalização, do cotidiano para 
dar publicidade dos aconteci-
mentos à sociedade. “Ser crí-
tico, nem sempre é ser contra. 
A boa crítica ajuda a construir, 
ajuda a melhorar. É saudável 
a existência da oposição, do 
contraditório. É com base 
nisso que vamos construir 
uma sociedade cada vez mais 
democrática”.

PARALISAÇÃO parcial aconteceu somente ontem e hoje trabalhos voltaram ao normal 
na delegacia de Umuarama

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

“A imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, direito basilar da consti-
tuição” avalia o parlamentar

DIVULGAÇÃO

Força-tarefa
O projeto é tutelado pelo 
Ministério da Defesa, 
em interface com o da 
Ciência e Tecnologia e o 
das Comunicações. Seus 
coordenadores regionais estão 
em Brasília atrás de garantias 
para continuidade.

Reforço
Para quem critica a Operação 
- principalmente advogados 
criminalistas com clientes 
milionários -, vale lembrar 
que a Lava Jato ajuda. A 
Justiça já destinou mais de 
R$ 29 milhões de dinheiro 
apreendido de sentenciados 
para o Amazônia Conectada.

PT no BB
Ex-diretor de Marketing do 
Banco do Brasil no período 
do Mensalão no Governo 
Lula, Renato Naegele deve ser 
nomeado vice-presidente de 
Governo e Agronegócios do BB. 

Inversão
O Brasil é mesmo um país de 
inversão de valores. O líder 
indígena Almir Surui (Povo 
Paiter Suruí), de Roraima, 
virou alvo da Polícia Federal 
e da direção da Funai porque 
denunciou o Governo do 
presidente Jair Bolsonaro ao 
Tribunal Penal Internacional 
por ataques aos povos 
indígenas. 

Como é?
A Funai, ao que consta na 
Constituição, é a entidade 
que garante os direitos das 
etnias. Suruí passou a receber 
telefonemas considerados 
intimidadores da PF e do órgão. 

Fortuna!
Um pedreiro brasileiro ganhou 
duas vezes na principal loteria 
da Itália, em apenas 20 dias. 
Além de levar 3 milhões de 
euros (R$ 19,6 milhões), virou 
alvo da Polícia. Mas nada 
encontraram além da sorte.  

Tem panda na moita
Após conectar dezenas de cidades no meio da floresta, por fibra 
ótica submersa nos Rios Negro e Amazonas, o Projeto Amazônia 
Conectada encontra certa resistência nos gabinetes da Esplanada 

em Brasília, indicam fontes, porque usa equipamentos e tecnologia 
de uma empresa brasileira, o programa PadTec, em detrimento 
de um concorrente chinês. O lobby oriental é forte entre portas. 
O projeto pretende interligar ribeirinhos, quartéis do Exército, 
escolas, hospitais e aldeias em mais de 3 mil quilômetros na 

floresta, e tem as Forças Armadas como base de sua operação. 

Barbaridade 
Gay, ativista do MST e 
filiado ao PT. A Polícia Civil 
do Paraná trabalha com 
a hipótese de crime de 
homofobia e por ideologia 
sobre o assassinato do 
jovem Lindolfo Kosmaski, 
25 anos, cujo corpo 
apareceu carbonizado em 
São João do Triunfo. 

O que será?
Agora que sofreu 
impeachment como 
governador do Rio, Wilson 
Witzel tem destino incerto. 
Ainda é investigado. Está 
entre o camburão e uma 
empresa consultoria.

Brasil & STF
Um dado interessante da 
sondagem nacional da Paraná 
Pesquisas sobre a maioria 
(mais de 82%) pedir novo 
processo de escolha para 
ministro do STF, por mérito, 
e não por indicação política: 
o índice a favor da mudança 
do modelo é aprovado por 
todas as faixas etárias dos 
entrevistados, em todas as 
escolaridades e nas cinco 
regiões do País, mostram os 
recortes da pesquisa. Mais 
detalhes no nosso portal.

Pódio na praia
A La Boutique Café & Casa 
Hotel em Caraíva, vila 
paradisíaca no sul da Bahia, 
vai oferecer duas diárias 
de cortesia para os atletas 
brasileiros medalhistas de 
ouro dos Jogos de Tóquio.

Marceneiro do Poder
Faleceu um dos melhores 
marceneiros de Brasília, Nestor 
Kozan, aos 61, vítima do 
coronavírus. Ele fez projetos 
como a mobília de 274 suítes 
do antigo hotel Blue Tree, hoje 
Royal Tulip; da Trattoria do 
Rosário; e de residências dos 
Lagos Sul e Norte.
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Considerando o Decreto 
Estadual 7.506, de 30 de abril 
de 2021, o Executivo editou 
novo decreto municipal reade-
quando as medidas de enfren-
tamento à pandemia de coro-
navírus a serem observadas 
em Umuarama. O decreto nº 
121/2021 também considera a 
diminuição do número de infec-
tados pelo covid-19 no municí-
pio e a redução da taxa de ocu-
pação hospitalar, com previsão 
de liberação de mais leitos.

Está mantida a situação de 
emergência em saúde efetivada 
em março do ano passado e o 
período de restrição provisória 
de circulação em espaços e vias 
públicas das 23h às 5h, todos os 
dias, salvo exceções informadas 
no decreto. A comercialização de 
bebida alcoólica continua proi-
bida das 23h às 5h, em todos os 
estabelecimentos comerciais.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
O município autorizou as 

caminhadas nos bosques e 
praças da cidade, utilizando 

Queda no número de infectados
leva à flexibilização de restrições

BOSQUE Uirapuru será liberado novamente para a prática de atividades físicas

TI
A

G
O

 B
O

E
IN

G
/A

S
S

E
S

S
O

R
IA

-P
M

U

Medidas 
mantidas
O decreto proíbe ainda 
aglomeração de pessoas e o 
consumo de bebida alcoólica 
nas ruas e locais públicos e 
reunião de trabalho presen-
cial ou qualquer outra ação 
que gere aglomeração; feiras 
estão proibidas, com exceção 
das feiras de quarta, sexta-
-feira e domingo. O funciona-
mento do estabelecimento 
público ou privado destinado 
ao entretenimento ou a 
eventos culturais, (casa de 
shows, circo, teatro e ativida-
de correlata, exceto cinema 
e piscina de uso público, 
seguem proibidos bem como 
estabelecimentos destinados 
a eventos sociais em espaços 
fechados (casas de festas, de 
eventos ou recepções) e par-
ques infantis e temáticos.

máscara e sem aglomeração, 
e a volta dos treinamentos 
e jogos de futebol, futevô-
lei, vôlei, basquete e outros 
esportes amadores, em cam-
pos ou quadras privadas e 
públicas, incluindo acade-
mias de condomínios, desde 
que observadas as medidas 
do decreto e as contidas na 
Nota Orientativa nº 46/2020, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde. O descumprimento às 
normas implica em multa de 

R$ 500,00 a cada jogo em que 
houver infração, ao seu res-
ponsável e cumulativamente 
ao participante diretamente 
ofensor da regra do decreto.

REUNIÕES E EVENTOS
Também estão libera-

das as assembleias, reu-
niões empresariais, eventos 
sociais e corporativos presen-
ciais desde que previamente 
autorizados pela Vigilância 
Sanitária do Município, após 

requerimento com sete dias 
de antecedência, no mínimo, 
entre outras medidas estabe-
lecidas, com no máximo 100 
participantes – excluídos os 
colaboradores – e 50% da 
capacidade do estabeleci-
mento nos buffets infantis.

PUNIÇÕES
Caso haja descumprimento 

às medidas durante os even-
tos, o infrator fica sujeito ao 
pagamento de multa de R$ 1 
mil (quando organizador ou 
proprietário do espaço) e de 
R$ 150,00 quando participante. 

Proibições
O funcionamento de estabelecimentos destinados a mostras comer-
ciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, en-
tre outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou científico; 
casas noturnas e atividades correlatas, com exceção das tabacarias; 

reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, come-
morações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou 
corporativos, em espaços de uso público, bens públicos ou privados 

(salvo os permitidos pelo decreto) também continuam proibidos.

Não essenciais
Atividades comerciais de rua não essenciais, estabelecimentos, 

galerias e centros comerciais e de prestação de serviços, incluindo 
cinemas, tabacarias e piscinas de uso público podem funcionar 

das 8h às 22h, em qualquer dia da semana, com 50% de ocupação. 
Academias de ginástica podem abrir das 6h às 22h, em qualquer dia 

da semana, com até 30% de ocupação.

Alimentação
Restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, 

pastelarias, docerias, cafeterias, sorveterias, lojas de açaí e comér-
cios de assados podem atender das 10h às 23h, qualquer dia da 

semana, sem ocupar os passeios públicos e com até 50% da capa-
cidade e 24h por dia da modalidade delivery; lojas de conveniência 
abrem em qualquer horário e dia da semana, sem mesas e cadeiras 

em espaço aberto ou no passeio público.

Educação
Escolas e universidades, públicas e privadas, inclusive as convenia-
das ao Estado do Paraná ou município, podem funcionar das 5h às 
23h em qualquer dia da semana, inclusive com aulas presenciais, 

desde que observada a Resolução nº 98/2021 da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). Pessoas acima dos 60 anos e dos grupos de 

risco devem evitar a circulação em público, quando possível.

Atividades religiosas
Conforme a Resolução Sesa nº 440/2021, sempre que possível os 

líderes religiosos e a população devem realizar seus atos religiosos 
de forma não presencial. Os espaços destinados à celebração de-

vem respeitar as orientações de afastamento físico entre as pesso-
as. No espaço destinado ao público deve ser observada a ocupação 
máxima de 35%, garantido um metro e meio entre as pessoas, em 

todas as direções. Evitar toque de mãos, beijos, abraços, apertos de 
mãos, entre outros, e todos os fiéis, funcionários e colaboradores 

devem usar máscaras durante as celebrações.

O decreto orienta a realiza-
ção e apresentação de “Live”, 
jogos e treinamentos de fute-
bol de salão profissional no 
município, bem como o uso 
de espaços públicos para este 
fim, desde que observadas as 
regras de combate à doença.

O município liberou tam-
bém o funcionamento de clu-
bes recreativos, desde que 
observada a ocupação de até 
50% de sua capacidade de 
lotação segundo alvará expe-
dido pela Prefeitura, com aten-
ção às medidas preventivas 
previstas no decreto.
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Pontos de ônibus, postes e árvores
amanhecem ‘forrados’ de cartazes

Pelo menos 16 pontos de 
ônibus da região central de 
Umuarama, além de postes, 
troncos de árvores e lixeiras, 
amanheceram forrados de 
mensagens fotocopiadas em 
papel sulfite e fixadas com 
cola branca de alta aderência e 
difícil remoção, nesta segunda-
-feira, 3. O setor de Fiscalização 
do Código de Postura está 
removendo as colagens e 
investigando a autoria. A prá-
tica é proibida no município, 
conforme a lei complementar 
municipal 439/2017.

Além da infração, a ação 
causa poluição visual, pode 
danificar bens públicos e árvo-
res e incomodar a população. 
Conforme o artigo 12 do código 
de Posturas, “é proibido a colo-
cação de cartazes e anúncios, 
bem como a fixação de cabos 
nos elementos da arborização 
pública, sem autorização”. Pelo 
Art. 84, “é proibido colocar pla-
cas, cartazes, banners, cavale-
tes e faixas com fins comerciais 

Aprovada a instituição da Política Municipal de Agricultura Urbana 
Vereadores aprovaram na 

tarde de ontem (segunda-feira, 
4), em sessão ordinária, um 
projeto de Lei que prevê a ins-
tituição da Política Municipal 
de Agricultura Urbana no 
Município. O texto de autoria 
do vereador Mateus Barreto, 
passou pelo crivo parlamentar 
em primeiro turno de votação. 
O projeto retorna para uma 
segunda etapa de discussões 
na próxima segunda-feira (10).

O objetivo da proposta é 
a ampliação da segurança 
alimentar e nutricional das 
populações urbanas, com prio-
ridade para as pessoas sob vul-
nerabilidade social.

Também prevê a ocupação 
de espaços urbanos ociosos; 
gerar alternativa de produção 
e de atividade ocupacional à 

Grade nos bueiros
O Projeto de Lei Ordinária 22/2021, de autoria do vereador Ednei do Esporte, rece-
beu a aprovação unânime em segunda discussão e votação, assim como outras três 
matérias em pauta na sessão ordinária desta segunda-feira (3). O texto propõe que 

o Município tome providências que tornem possível a aquisição ou fabricação de 
grade de contenção de lixo e segurança nas entradas de bueiros e boca de lobo, na 
cidade e distritos. Conforme a propositura, as grades poderão ser confeccionadas 
nas dependências do Pátio Rodoviário do município, utilizando mão de obra dos 

servidores municipais. O Poder Executivo também poderá estabelecer parceria e co-
laboração com Instituições de Ensino Superior da cidade, que vem a colaborar com 
a empreitada.Está previsto ainda que os órgãos municipais envolvidos no projeto, 
deverão compartilhar com a comunidade local, estudos e dados estatísticos locais 

que ilustrem as reais condições ambientais de conservação, preservação e danos ao 
meio ambiente, por meio de oficinas, palestras e outras ações.

população urbana; articular 
a produção de alimentos na 
cidade com os programas ins-
titucionais de alimentação em 
escolas, centros de educação 
infantil, hospitais, asilos, res-
taurantes populares, estabele-
cimentos penais e outros.

Outra meta é estimular o 
trabalho familiar, de coope-
rativas, de associações e de 
organizações da economia 
popular e solidária voltado 
para a agricultura urbana, 
além de promover a educa-
ção ambiental e a produção 
orgânica e agroecológica de 
alimentos na cidade; difundir 
o uso de resíduos orgânicos 
e águas residuais da cidade 
na agricultura; e, promover a 
participação na gestão urbana, 
social e ambiental das cidades, 

contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação urbana e para a susten-
tabilidade das cidades.

O artigo terceiro assegura o 
direito à utilização de espaços 
públicos e privados, por pes-
soas físicas e jurídicas, para 
o desenvolvimento de ativi-
dades de agricultura urbana 
como práticas relacionadas 
aos processos de segurança 
e soberania alimentar. Fazem 
parte do ecossistema da agri-
cultura urbana práticas como: 
horta urbana – é o cultivo de 
plantas comestíveis sem o 
uso de agrotóxicos; jardina-
gem urbana -  cultivo orna-
mental de plantas, folhagens, 

nos passeios, canteiros cen-
trais, nos alambrados dos bos-
ques e praças”.

O Art. 173 estabelece proíbe 
a colocação de anúncios ou 
cartazes que “prejudiquem 
os aspectos paisagísticos da 
cidade, seus panoramas natu-
rais, monumentos históricos e 
tradicionais” e “suas mensa-
gens firam a moral e os bons 
costumes da comunidade”.

A questão também é tratada 
no Art. 176, que veda a coloca-
ção de faixas de pano e a ins-
crição de anúncios ou cartazes 
pintados ou colocados sobre 
monumentos, postes, arbori-
zação, vias e logradouros públi-
cos, calçadas, meios-fios, leito 
das ruas e áreas de circulação 
das praças públicas, edifícios 
públicos municipais, igrejas, 
templos e casas de oração, ou 
ainda dependurados nos postes 
de iluminação e nas árvores das 
vias e áreas públicas, incluindo 
pontos de ônibus do município.

“Multa não paga no prazo 

regulamentar será inscrita em 
dívida ativa e cobrada com os 
acréscimos e correção mone-
tária”, alerta o fiscal. Infratores 

em débito de multa não pode-
rão receber quantias ou créditos 
que tiverem com a Prefeitura, 
participar de concorrência 

flores, frutos e ervas que não 
sejam tóxicas, e, a silvicultura 
urbana: que são os métodos 

naturais que permitem regene-
rar e melhorar os povoamen-
tos florestais urbanos.

ALÉM da infração, a ação causa poluição visual, pode danificar bens públicos e árvores e incomodar a população

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

pública, celebrar contratos ou 
termos de qualquer natureza ou 
transacionar a qualquer título 
com a administração municipal.

PROPOSTA de Mateus Barreto retorna para um segundo e definitivo turno de votação na 
próxima segunda-feira

ASSESSORIA
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PRF encontra maconha escondida
dentro de caixa de som automotivo

Dia após dia policiais que 
atuam diretamente no com-
bate ao tráfico de drogas e 
contrabando, se deparam 
com artimanhas criadas por 
traficantes, a fim de ludibriar 
as autoridades. Mas pouco a 
pouco, os policiais vão desco-
brindo as novas estratégias e 
realizando novas apreensões.

Ontem (segunda-feira, 4) 
pela manhã, não foi diferente. 
Foram mais de 110 quilos de 
maconha retirados de circu-
lação. O entorpecente estava 
escondido dentro de uma 
caixa de som automotivo.

Patrulheiros rodoviários 
federais (PRF) que atuam no 
Posto de Fiscalização de Alto 
Paraíso (83 quilômetros de 
Umuarama), se depararam 
com um veículo Volkswagen 
Gol, que vinha do Mato Grosso 
do Sul, entrando no Paraná. 

Mulher é convidada para comer pizza e sofre tentativa de estupro
Uma mulher de 31 anos disse 

ter sido vítima de uma tentativa 
de estupro na noite do último 
sábado (1) em Goioerê (muni-
cípio situado a 57 quilômetros 

de Umuarama). Ela relatou aos 
policiais que o autor teria sido 
um homem que conheceu pela 
internet e a teria convidado para 
comer pizza na casa dele. 

A vítima, que não teve sua 
identidade revelada, chegou à 
residência do acusado e disse que 
não sentiu cheiro de comida. Foi 
então que o denunciado passou a 

Uma abordagem foi realizada 
e, numa rápida averiguação, 
foram encontrados alguns 
tabletes de maconha escondi-
dos sob um cobertor embaixo 
do banco traseiro do carro.

Uma vistoria mais minu-
ciosa foi feita até uma grande 
quantidade de maconha foi 
localizada escondida dentro 
de uma caixa de som no porta 
malas do carro.

O condutor, que tem 25 anos 
de idade, recebeu ordem de 
prisão e foi acusado de tráfico, 
sendo conduzido à Delegacia 
de Polícia Civil de Icaraíma. Ele 
confessou ter adquirido o entor-
pecente em Paranhos, no Mato 
Grosso do Sul e levaria a droga 
até Ponta Grossa.

MAIS de 110 quilos de maconha 
foram apreendidos na ação ontem 

de manhã

DIVULGAÇÃO

avançar sobre a mulher. Ela disse 
ainda ter sido chantageada, uma 
vez que o autor do crime a amea-
çava o tempo todo, dizendo que 
divulgaria seus vídeos íntimos. 

Ao ser acionada, a Polícia Militar 
foi até a residência do acusado, 
constatou os fatos e deu voz de 
prisão. O homem foi conduzido 
a Delegacia de Polícia. 

Veículo roubado em Maringá
é recuperado em Umuarama

Um veículo Fiat Siena 
Fire foi localizado abando-
nado às margens da rodovia 
PR-489, entre Umuarama e 
Xambrê. Policiais militares 
chegaram ao local na manhã 
do domingo (2) depois que 
receberam denúncias anô-
nimas dando informações 
do paradeiro de um veículo 
que poderia ter sido dei-
xado abandonado à beira 
da rodovia.

Assim que encontraram o 
Siena, realizaram uma averi-
guação e descobriram que se 
trata de um carro com alerta 
de roubo. O crime foi pra-
ticado no último dia 22 de 
abril, em Maringá. As placas 
estavam disfarçadas com 
fita isolante preta, para con-
fundir as letras. O veículo 
foi guinchado para a sede 
do 25º Batalhão da Polícia 
Militar, em Umuarama, e 
após comprovações, será 
devolvido ao dono. 

Um homem identificado como A.C.S. foi preso no domingo (2), em 
Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, acusado de tráfico de drogas. Ele 
dirigia um caminhão que saiu de Umuarama carregado com quase meia 
tonelada de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), por volta das 10h a equipe realizou a abordagem na rodovia 
BR-158. O caminhão estava carregado com móveis de bambu e o 
entorpecente estava escondido em um fundo falso. O motorista disse 
que havia saído de Umuarama e tinha como destino final a cidade de 
Pelotas/RS. Foram apreendidos 494,3 quilos de maconha. O condu-
tor foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde 
passou por exames e na sequência foi entregue à Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO

CARRO foi encontrado abandonado à beira da rodovia na saída para Xambrê

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A proposta para a testagem 
em massa da Covid-19 foi feita 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama e abraçada com 
êxito pelo curso de Medicina 
da Universidade Paranaense – 
Unipar.

Foram eleitas para a ação as 
Unidades de Saúde de cinco 
bairros de Umuarama: Lisboa, 
Cruzeiro, Centro de Saúde 
Escola, Guarani e Bem-Estar. O 
que determinou a escolha foi 
o número acentuado de casos 
positivos da doença, inclusive 
com mortes.

Para realizar a atividade, 
os acadêmicos do 2º ano de 
Medicina cumpriram o que prevê 
a disciplina de Epidemiologia 
e Saúde Coletiva. Segundo a 
professora Marina Gimenez, 
cerca de 70 alunos estiveram 
envolvidos.

De porta em porta, lá foram eles 
colocando em prática um pouco 
dessa tão importante relação 
médico-paciente. Os acadêmicos 

estavam seguros e paramentados 
com os equipamentos necessários 
para evitar a exposição a riscos.

A ação foi simples, eles tinham 
que preencher fichas com 
informações sobre as pessoas 
e fazer o teste rápido, que 
apresenta o resultado em cerca 
de 10 minutos. Aproximadamente 
250 testes foram feitos em dois 
dias de atividades, e destes, 
apenas seis apresentaram 
resultado positivo para Covid-19, 
sendo quatro casos no Parque 
Guarani, um no Jardim Lisboa e 
um no Jardim Cruzeiro.

Acompanhados de Agentes Comunitários de Saúde, os 
alunos visitaram bairros de Umuarama

Curso de Medicina integra ação de 
testagem em massa da Covid-19

Umuarama teve a primeira  
derrota em casa pela LNF

Os times de futsal pro-
fissional de Umuarama e de 
Joaçaba foram para a segunda 
partida dentro da LNF 2021. O 
jogo foi bem equilibrado do 
início ao fim e os catarinenses 
saíram vitoriosos no final, 4 a 
3. As duas equipes vinham de 
bons jogos na rodada inaugu-
ral da competição. O Joaçaba 
venceu em casa o Jaraguá e 
o Umuarama empatou com o 
Corinthians, fora de seus domí-
nios. Os dois times buscaram o 
jogo durante o tempo inteiro 
e ambos criaram boas opor-
tunidades. O goleiro Jackson, 
do Joaçaba, fez uma excelente 
partida, dificultando ainda 
mais a vida do Umuarama. 

‘Trocando Ideias’ mobiliza
municípios do Noroeste

Na última quinta-feira 
(29/04), ocorreu o segundo 
encontro do Projeto Trocando 
Ideias, uma ação inédita 
na região criada pelo Sesc 
de Umuarama e Conselho 
Estadual de Educação Física 
do Paraná - CREF9.

O projeto é uma iniciativa 
que busca reunir os municípios 
da região de Umuarama, atra-
vés de seus gestores esportivos e 
secretarias relacionadas, afim de 
discutir políticas públicas para 
a promoção de saúde de suas 
respectivas populações. Seu pri-
meiro encontro ocorreu em 23 de 
fevereiro do presente ano.

Os encontros acontecem 
através de videoconferências 
e neste último, participaram 

os municípios de Alto Paraíso, 
Cruzeiro do Oeste, Douradina, 
Esperança Nova,  Iporã, 
Ivaté, Maria Helena, Mariluz, 
Nova Olímpia, São Jorge do 
Patrocínio, Tapira, Umuarama 
e Xambrê através de seus res-
pectivos representantes.

O tema foi Consequências 
Psicosociais e Fisiológicas 
Pós Covid-19, e foi ministrado 
pela Empresária e Treinadora 
Cristina Ranzani, que baseou-
-se em pesquisas recentes 
sobre as consequências dei-
xadas após a infecção e como 
o exercício físico e atividades 
físicas desenvolvidas pelos 
profissionais de educação 
física são fundamentais nesse 
momento para evitar ou 

amenizar sequelas e fortalecer 
o sistema imunológico.

Também foram apresenta-
dos projetos a serem desenvol-
vidos pelo Sesc nas próximas 
semanas como Dia do Desafio, 
Circuito Sesc de Xadrez Online 
em parceria com a Federação 
Paranaense de Xadrez, Ciclo 
Sesc e Copa Sesc de Futebol 
Virtual 2ª Edição.

A frente do planejamento 
estão a Conselheira do 
CREF9 Silvia Regina Nishiama 
Sucupira Sarto e o Técnico de 
Atividades do Sesc Umuarama 
Michel Augusto da Silva, sendo 
também uma idealizadora do 
projeto a Gerente Executiva da 
Unidade do Sesc de Umuarama 
Thais Mariane dos Santos.

Os paranaenses tinham mais 
posse de bola, e os catarinen-
ses eram rápidos na transição 
ao ataque. Bazzinho abriu o 
placar para o Joaçaba, logo 
aos três minutos de partida, 
e os donos da casa só con-
seguiram empatar no fim da 
primeira etapa, com Augusto, 
mostrando oportunismo em 
uma bola espirrada na área.

N o  s e g u n d o  t e m p o , 
aos cinco minutos joga-
dos, Jackson fez grande 
defesa, impedindo o gol do 
Umuarama, e no contra-a-
taque, após linda jogada, 
Juninho ampliou para o 
Joaçaba. Pouco tempo depois, 
troca de passes entre Peru e 

Yan, que marcou o terceiro. 
Atrás do placar e jogando em 
casa, os paranaenses pas-
saram a jogar com goleiro 
linha. Caio fez o segundo do 
Umuarama, mas Bazzinho, em 
seguida, fez o quarto dos visi-
tantes. Fechando o placar da 
partida, Augusto descontou.

O Joaçaba assumiu a ponta 
do Grupo A, com seis pontos, 
e enfrentará o Magnus na pró-
xima partida, dia 14/05. E os 
sorocabanos também serão 
os adversários do Umuarama, 
cinco dias depois.

O maratonista Anderson Cristiano de 
Souza representou Umuarama ao lado de 
seu colega maratonista Márcio Calgara, no 
10º Desafio de equipes de Cascavel. A 
competição aconteceu noste último final 
de semana. Calgara ficou em primeiro lugar 
na categoria mista, acompanhado de duas 
atletas de Cascavel. Já Anderson subiu no 
topo do pódio na categoria geral compe-
tindo junto com atletas de Guaíra e do 
Mato Grosso do Sul. A previsão é de que 
a próxima competição dos umuaramenses 
será em Palotina, em junho, com data ainda 
não definida. Lá Anderson já é bi campeão 
geral na Corrida Noturna de Palotina.

DIVULGAÇÃO

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

O time de futsal profissional de 
Umuarama volta a enfrentar o 

Joaçaba no final deste mês
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FAZENDA 427HA  
EM MARIPÁ/PR

c/ benfeitorias.

INICIAL R$ 33.450.698,00
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NA COMPRA

danieloliveiraleiloes.com.br  |  (44) 99874-0545

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu ao IAT - Instituto Água e Terra, a 
Licença Prévia de Ampliação, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: Modelo Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
CNPJ: 05.865.146/0001-13
ATIVIDADE: Indústria de Laticínios
ENDEREÇO: Rua Ouro Verde, nº 200, centro
MUNICÍPIO: Icaraíma– PR        

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Arte Educação

Vaga nº  075/2021  para Umuarama

Escolaridade Mínima: Ensino Superior 
completo ou cursando com Licenciatura 
em: Arte-Educação, Artes Cênicas, Artes 

Plásticas, Artes Visuais, Educação 
Artística ou Música, em instituição de 

ensino superior credenciada pelo MEC e 
experiência comprovada conforme 

descrito no edital.

.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  11/05/2021

VENDE-SE
 Terreno de 127m² loca-
lizado no Jardim Viena, 
pronto para construir.

  Preço ocasião 
R$ 25.000,00.

Contato (44) 9 9976-0252 CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO   R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT 14/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO   R$ 64.900,00

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

EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 68.900,00

TORO VOLCANO 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Fiscais Covid lavram infrações
e notificações no fim de semana

Em cumprimento aos 
decretos  municipais  de 
enfrentamento à pande-
mia de coronavírus  em 
Umuarama, com medidas e 
orientações a serem observa-
das pelo comércio e popula-
ção, mais uma ação de fisca-
lização foi realizada durante 
o final de semana pelas equi-
pes da Guarda Municipal 
e do Serviço de Vigilância 
Sanitár ia  d a S ec retar ia 
Municipal de Saúde, com 
apoio da Polícia Militar.

Entre quinta-feira, 29, e 
o último sábado, 1º, foram 
emitidas duas infrações, nove 
notificações e realizadas 21 
orientações, envolvendo 
tabacarias, bares, lanchone-
tes, restaurantes, trailer de 
lanches, rondas em estra-
das rurais e festas residen-
ciais, além de um vestibu-
lar (orientação). Além disso, 
a Vigilância Sanitária está 
entregando notif icações 
de multa para pessoas que 
estavam aglomeradas na 
Avenida Maringá e tiveram 
o CPF anotado durante a fis-
calização. Mais de 20 CPFs já 
foram identificados e as mul-
tas enviadas pelos Correios. A 
multa individual por aglome-
ração é de R$ 202,00 e pode 
ser acrescida da multa de R$ 
106,00 por não usar máscara.

No domingo, 2, por volta 
das 10h, havia aglomeração 
de cerca de 150 pessoas em 
um torneio de futsal. Os par-
ticipantes se retiraram. O res-
ponsável pelo torneio disse 
acreditar que as competições 
estavam liberadas, devido ao 
último decreto estadual.

EQUIPES vistoriaram 
bares, lanchonetes, festas 

clandestinas e eventos espor-
tivos onde havia aglomeração 

de pessoas

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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Palavras cruzadas

No trabalho, além de esbanjar criatividade, 
você saberá direitinho o que dizer para con-
vencer as pessoas, o que certamente vai 
garantir bons acordos com chefes, colegas e 
clientes. Para quem trabalha com vendas, o 
sucesso está garantido. Na vida a dois, valorize 
as afinidades e os planos em comum.

Aposte na união e some forças com pessoas 
de confiança para cumprir metas no trabalho 
ou conquistar objetivos em comum. Vênus no 
ponto mais alto do seu horóscopo dará con-
fiança para mostrar seu potencial e conquistar 
o seu lugar ao sol. O romance está no ar, seja 
para iniciar um namoro ou fortalecer a união 
com seu bem.

Se depender dos astros, este será um dia 
muito positivo para a sua carreira. Pode ser 
mais difícil aprender coisas novas, mas será 
passageiro, então, persista. Na conquista, 
pessoas conhecidas terão mais chance de se 
aproximar e ganhar o seu coração. 

Cuidado para não esbanjar e gastar mais do 
que pode com supérfluos, jogos e diversões. 
Reserve um tempo para cuidar da saúde. Que 
tal começar seu dia tirando um tempinho para 
meditar? No amor, Vênus realça seu charme 
e estimula as paqueras, mas você vai querer 
algo sério e não vai se interessar por aventuras.

No trabalho, você vai explorar melhor os seus 
talentos e pode surpreender os colegas com 
ideias criativas e inovadoras. Mercúrio no seu 
paraíso astral estimula bastante as paqueras, 
mas você deve fugir de aglomerações e res-
peitar o distanciamento social. Faça contatos, 
mas apenas por telefone ou computador.

Além de esbanjar criatividade e ter ótimas ideias, 
você terá muita facilidade para dialogar e se se 
entender com os parentes. Para quem trabalha 
fora, a Lua recomenda cautela redobrada com 
o distanciamento e o uso de máscara. Se você 
vive um romance clandestino, é bom ter muito 
cuidado para ele não ser descoberto.

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 4 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Virgem. 
Possuem o dom da comunicação e também o de fazer amizades, fácil. Seu número 
principal é o 6, número de Vênus, que os envolvem com as Artes, que lhes dá beleza 
física e boa voz para cantar. Causa indecisão e grandes conflitos na área sentimental.

Horóscopo nascido em 4 de maio 

Muita gente está trabalhando no próprio lar e, 
se este é o seu caso, você pode contar com 
um dia muito produtivo. Júpiter recomenda 
mais cuidado com a sua alimentação: controle 
a gula e evite extravagâncias para não preju-
dicar a sua saúde. Lua e Vênus abençoam o 
romance e aumentam a sintonia.

Os astros darão a coragem de que você pre-
cisa para mudar tudo que deseja. Lua e Júpi-
ter na Casa das Transformações indicam bom 
momento para abandonar velhos hábitos. No 
amor, você está muito atraente e pode envolver 
facilmente quem deseja.

Um banho de abertura de caminhos, aliás, 
pode ser muito útil hoje. Só convém ter 
cuidado para não ser autoritário ou teimoso 
demais ao lutar por seus objetivos: procure 
negociar em vez de bater de frente. Valorize o 
companheirismo.

Siga o bom e velho ditado: amigos, amigos - 
negócios à parte. Evite acordos verbais: colo-
que tudo no papel para não ter problemas mais 
tarde. Quem está com o coração livre terá pra-
zer em curtir essa liberdade

Evite qualquer tipo de desperdício, extrava-
gância ou gasto desnecessário se não quiser 
ficar com a conta bancária no vermelho. Lua 
e Júpiter em conjunção no seu paraíso astral 
indicam sorte em jogos e sorteios: faça uma 
fezinha, mas sem apostar alto demais.

 Se perceber que houve um mal-entendido, procure 
esclarecer o quanto antes. Mercúrio na Casa 7 aju-
dará você a dialogar e fazer boas parcerias. Pode até 
falar em sociedade com alguém de confiança. Em 
tempos de isolamento social, aventuras e encontros 
casuais devem ficar de lado e você vai investir num 
romance se sentir que é para valer. 

Guiné: o banho poderoso para descarrego
A Guiné é uma planta medicinal popu-

larmente conhecida como Rabo-de-
gambá e Amansa senhor, que é utilizada 
para fins terapêuticos devido a sua ação 
anti-inflamatória e no sistema nervoso.

 A Guiné tem grande poder de 
mandar para bem longe todas as 
energias que bloqueiam a prosperi-
dade e o andamento da vida. Sempre 
muito usada e aproveitada em todos 
os momentos. Depois de seca, serve 
como um poderoso defumador, para 
deixar sua casa sempre livre das 

pessoas negativas, que só reclamam 
ou são invejosas.

Plante a Guiné em vaso e coloque 
esta planta logo entrada de casa.

Também pode ser usada em banhos 
de descarrego:

Ferva a água. Assim que estiver 
borbulhando, coloque cinco folhas de 
guiné conte até três e desligue. Abafe 
por 15 minutos. Deixe esfriar, tome seu 
banho higiênico e em seguida despeje 
do pescoço aos pés.

Todo banho de ervas é um ritual, 

portanto aproveite para se conectar 
com esta energia, e esteja bem con-
centrado. Ela sempre foi usada para 
estes fins, além de rituais religio-
sos, principalmente nas religiões de 
matriz africana.

A Guiné é uma planta tóxica e, por 
isso, o uso para fins terapêuticos deve 
ser indicado pelo médico ou fitotera-
peuta, sendo normalmente recomen-
dada a utilização das folhas.

Fonte: João Bidu
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OVAP
ASSIMILAR

CONTADAISO
IRAPOSTO

OVALAPEM
EUAABL
RETROCEDER

ASSAROBE
LACROUDEZ

RUGAIOLA
MINGAUUE

AANERMO
NACIMAC
TREINADOR

SERRASOBE

Tema de
biografias

Famoso
doce

português
Quarto, 

em inglês

(?) além:
exceder o
limite de 

Orgulho
exagerado

Da forma
da elipse

Barco de
passeios
turísticos

Academia
Brasileira
de Letras

(sigla)

Prática
de cura 

da benze-
deira

Interjei-
ção que
exprime
surpresa

Da cor 
do ouro

O dobro
de cinco

Prisão
para

pássaros

Argila de
cor aver-
melhada

Ângelo
Antônio,

ator

Aero-
náutica
(abrev.)

Prepara-
dor téc-
nico de
um time

Em
posição
superior

Olavo
Bilac,
poeta 

Instru-
mento de
corte do 

carpinteiro

Eleva-se
ao alto 

Selou;
fechou 
Comida
de bebê

O lugar 
desabitado
Opõe-se 
a "out" 

Hiato de
"sueca"
Aves do
cerrado

Recuar;
voltar 
Cozer

(o bolo) 

Jogo na
loteria 
Brigar;

combater 

Selo de
qualidade

Sem
brilho

Sua capital
é Macapá
Flor-de-
(?): lírio

Reter o
aprendi-

zado 
Computada

Molusco que produz
pérolas

Aquele que sopra
a vela do bolo

Preposição
de lugar
Berílio

(símbolo)

2/in. 4/room. 6/escuna. 7/contada. 10/retroceder.
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C P E A
S O L A V A N C O

H A B I T A N T E S
V I R E S T E R

S A M Ã S A L
S E C A D O R D O

V E A E D E R
P I G M E N T A D O

T A L H A R E T
A I C A S P A
M S L O T E I

C I U M E O R L A
N R I C R A T

P A R A L I S A Ç Ã O
S A B A D O O A

Pasta
para san-
duíches

(?) sorte:
azar

Mentira;
conversa

fiada

"A His-
tória de
(?)", mi-
nissérie 

(?) grosso,
tempero

para chur-
rascos

Aparelho
típico de
salões de

beleza

1.051, em 
algarismos
romanos

Instru-
mento de
carpin-
taria

Conso-
antes de
"mais"

Espan-
camento

Dor de
cotovelo
(pop.)

Sem ter 
o que
fazer

Suspen-
são; inter-

rupção

As duas
primeiras
letras do
alfabeto

Sétimo
dia da

semana

Oswald de
Andrade,

poeta

Sacudide-
la brusca

Mora-
dores

Réptil com forma de
verme e sem olhos
Nutrientes perdidos 

na água do cozimento

Abandono
escolar
Antigo

(abrev.)
Produto para retirar
os pelos do corpo

Em tempo 
anterior

Fotografia
(bras.)

Concede; 
presenteia

(?) Luís, ata-
cante (fut.)

Grande
pedaço

Voltar;
regressar
Tio (?): 
os EUA

Que tem
coloração
Coalhar
(o leite)

(?) Pinhei-
ro, cantora
Completei a
capacidade

Cabeça,
em inglês
Descama-
ção capilar

(?) maríti-
ma: a praia
(?) Moreira,

locutor
Rato, em
francês

Sem com-
panhia

3/rat. 4/ciúme — éder — head. 9/cobra-cega.
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Certamente você realizará o propósi-
to de Deus, não importa como esteja 

agindo, mas faz diferença se você 
serve como Judas ou como João.

(C. S. Lewis)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Angelina Dias dos Santos 
Carvalho, Izaura Uliana Yokohama, Vanessa Albinode Oliveira e  Tereza  Silva e Emanuele Lucacin. Da 
coluna: felicidades.

SOBE
Uma simples coincidência fez com que uma vinícola de Santa Catarina au-

mentasse em 40% a venda de um único rótulo, em apenas 15 dias. Tudo isso 
graças ao fenômeno Juliette, uma das participantes do BBB 21, que soma 

mais de 24 milhões de seguidores. Atualmente ela é a 303ª pessoa no mun-
do mais seguida. A Vinícola Pericó, em São Joaquim, percebeu que a pro-

cura pelo rótulo aumentou muito nas últimas semanas, principalmente nas 
vendas on-line, graças ao atendimento no e-commerce, em vários destinos 
do Brasil. Com vários pedidos, o sucesso se deu por uma feliz coincidência: 
a nova líder do reality ( Juliette) não apenas dá nome ao rótulo, como se 

parece com a personagem da garrafa. Desde que o BBB21 começou, a viníco-
la percebeu o interesse pelo vinho que está esgotado no site da marca. Para 
celebrar, a Vinícola Pericó enviou algumas garrafas para a família da sister, 

que é natural da Paraíba.

CAFÉ
Na quarta – feira (5) às 8 da 
manhã  será o encontro do 

Café Delas Digital, com a em-
presária Regina Santana que 
vai conversar com as empre-
endedoras ON Line  sobre o 

tema, “ Como Estar Sempre Em 
Sintonia de Trabalho”. Conec-

te-se e se inscreva. 
Mais detalhes no Sebrae.

TABU
Por incrível que pareça, a sexua-
lidade entre idosos ainda é tabu 

nos dias de hoje. Para justamente 
normalizar essa questão, a Rela-
te, ONG britânica que dá suporte 
gratuito a relacionamentos, criou 
uma ação para enfrentar o estig-
ma em torno deste “assunto não 
falado”. Para dar vida à ‘campa-

nha’, convocaram Rankin, um dos 
fotógrafos de moda mais hypados 

do mundo. Ele fez retratos de 
diferentes casais em situações 

íntimas, com frases sobre desejo e 
atividade sexual na terceira idade. 
Rankin comemorou o resultado e 
reafirmou que a ação foi criada 

para quebrar paradigmas.

PRESENTE!
  Sondagem realizada pela Feco-
mércio PR revela que 80,2% dos 

paranaenses pretendem presentear 
neste Dia das Mães. A intenção de 
compras para a data é 18% maior 

do que em 2020, quando 68,0% dos 
consumidores planejavam comprar 
presentes para as mães. Segundo 
projeção da CNC / Fecomércio PR, 
o Dia das Mães de 2021 promete 
ser mais promissor para o varejo 
brasileiro e deve movimentar R$ 
12 bilhões em todo o país. No 

Paraná, a estimativa é de que a 
segunda data mais importante do 
comércio injetará R$ 820 milhões 
na economia do estado. O comér-

cio está na expectativa.

 ZOOM
O clique  desta terça-feira especia-
líssima do Big Brother Brasil  vai 

para o fenômeno JULIETEE FREIRE 
-,  que concentra as expectativas 
nesta final de BBB que acontece 

logo mais a noite.  

DIVULGAÇÃO
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