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Vereadores querem instaurar
CPI da Saúde em Umuarama

SÃO NECESSÁRIOS 4 VOTOS A FAVOR DO REQUERIMENTO

Dois vereadores elaboram um documento que deverá ser protocolado ainda nesta semana na Câmara de Umuarama pedindo 
a instauração de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar situações avaliadas na Operação Metástase, 
desencadeada pelo Ministério Público. A intenção é verificar casos de negligência, falta de medicamentos, respiradores, 
insumos em geral, demora no atendimento e descobrir quem são os fura-filas da vacinação contra a covid-19. l 6

Alep debate
pedágio,

impostos e
vacinação

l 3

Vacinas para
profissionais da
educação serão
distribuídas hoje

l 4

Colisão

Pai e filho que
se feriram em
acidente estão
na Norospar 

l 9

FRAUDE NO 
CONCURSO

Em julgamento de denúncia oferecida pelo Ministério 
Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de 

Justiça de Umuarama, a 1ª Vara Criminal condenou 
cinco réus envolvidos em fraude à licitação para 

contratação de empresa para realizar concurso público. 
Os crimes denunciados, ocorridos em 2008, foram de 

fraude a licitação e falsidade ideológica qualificada.  l 5
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Empresas que vão atuar 
no futuro shopping 
de Umuarama já 
estão treinando os 
colaboradores em 
parceria com a Agência 
do Trabalhador. Uma 
das grandes lojas de 
departamentos iniciou 
o treinamento no 
último dia 5 e já está 
remunerando os futuros 
empregados. l 4

Treinamento 
remunerado

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

GOIONEWS

Fiscais Covid
notificam 115
por estarem 

sem máscaras
l 7
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Umuarama

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

Índice em % 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 2,22 10,38 33,46

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 1,2995 1,3063 1,3346
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 3,50%  | 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

10/4 a 10/5 0,5000 0,1590 0,0000
11/4 a 11/5 0,5000 0,1590 0,0000
12/4 a 12/5 0,5000 0,1590 0,0000
13/4 a 13/5 0,5000 0,1590 0,0000
14/4 a 14/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,31% 24,70 
Vale ON -0,66% 114,69 
ItauUnibanco PN +1,48% 28,04 
Bradesco PN +2,41% 24,64 
CVC Brasil ON +5,05% 25,15 
Marfrig ON +3,48% 20,22

IBOVESPA: -0,11% 121.909 pontos

Iene 108,71
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 93,93

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,2310 5,2320 -3,7%

PTAX  (BC) 0,0% 5,2221 5,2227 -3,3%

PARALELO -0,2% 5,0200 5,5000 -3,8%

TURISMO -0,2% 5,0200 5,4800 -3,9%

EURO +0,1% 6,3543 6,3571 -2,2%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 1.823,31 0,84 3,28 13,24
Oeste 1.812,43 1.838,35 1,44 4,54 13,51

DÓLAR 10/05

Iene R$ 0,0481
Libra est. R$ 7,39
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.293,83 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/05 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 1.620,00 -1,00 15,5%
FARELO mai/21 444,40 1,90 10,8%
MILHO mai/21 748,00 -24,75 29,6%
TRIGO mai/21 742,50 -31,00 16,2%

SOJA 164,22 0,1% 3,6% 162,00
MILHO 97,57 -0,1% 10,7% 98,00
TRIGO 89,49 -1,1% 2,9% 90,00
BOI GORDO 297,97 0,0% 0,5% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/05 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 10/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 2,4% 5,2%
SOJA Paranaguá 178,00 -0,6% 3,5%
MILHO Cascavel 106,00 1,9% 9,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Cautela e discrição são as palavras de ordem 
para você nesta terça-feira. Sol e Lua continuam 
na Casa 12 e incentivam você a adotar uma pos-
tura mais quieta a reservada. Procure observar 
melhor o que acontece à sua volta e tente seguir 
os conselhos da sua intuição.

O Sol acentua o lado mais ambicioso do seu signo 
e você fará o que estiver ao seu alcance para se 
destacar na multidão. No trabalho, vai usar todo 
seu potencial para provar aos chefes que merece 
novas oportunidades. Pode até conquistar uma posi-
ção melhor no emprego, porque o céu indica um 
momento de conquistas e realizações para você.

Sol e Lua continuam brilhando intensamente na sua 
Casa do Conhecimento e você terá muita facilidade 
para aprender coisas novas. É um bom momento para 
estudar, ainda mais se você estiver se preparando para 
algum tipo de teste ou concurso. O dia também é favo-
rável para resolver questões de Justiça. 

Sol e Lua brilham intensamente no seu paraíso 
astral e garantem um momento de alegrias e 
conquistas para você. Aproveite a maré de sorte 
para investir nos seus objetivos. Os astros tam-
bém acentuam seu entusiasmo e bom humor. Se 
depender de charme e simpatia, seu sucesso nas 
paqueras está mais do que garantido. 

Tensões vão rondar o seu convívio com a família 
no início do dia e você deve ter muito jogo de 
cintura para não brigar com os parentes. Tente ser 
mais flexível. A fase continua muito favorável para 
quem pode trabalhar em casa, com boas chances 
de aumentar seus ganhos até o fim do dia.

Lua e Sol se juntam na sua Casa da Comunica-
ção, estimulando as conversas e negociações 
em todos os setores. Mensagens e encontros 
virtuais podem animar a paquera: aproveite para 
conhecer melhor o alvo. A dois, estimule o diá-
logo e aproveite para fazer planos com seu amor.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 11 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São 
instáveis, volúveis e inconstantes, levianos ou irresponsáveis, dependendo da companhia 
que tiverem naquele momento. São vulneráveis e influenciáveis. Por outro lado, inteligentes 
e aprendem tudo com facilidade.  Seu número principal, é o 13, formado de 1, do Sol e de 
3, símbolo de Júpiter. São dois astros de natureza harmônica entre si. Mas a soma dá o 4 
de Urano, que revela modernidade e originalidade.

Horóscopo nascido em 11 de maio 

Sol e Lua iluminam a casa da união e inspiram 
você a trabalhar em equipe para conquistar seus 
objetivos. Claro que é preciso respeitar o distan-
ciamento social, mas você poderá contar com o 
apoio dos colegas para agilizar as tarefas e cum-
prir logo as metas em comum.

A Lua em quadratura com Saturno alerta que você 
pode ser forçado a repensar alguns objetivos e 
até abrir mão de um projeto que tem para o seu 
futuro. Mudanças quase sempre são difíceis, mas 
será mais fácil lidar com elas se você conseguir 
desapegar e, simplesmente, seguir adiante.

As coisas podem não sair exatamente como você 
planejou no início do dia. A Lua sinaliza desafios 
no trabalho ou em relação há algo muito dese-
jado. Procure encarar os obstáculos com leveza. 
No romance, você vai usar todo o seu charme 
para envolver seu amor. Só evite impor demais 
as suas vontades: saiba ceder.

O céu anuncia uma ótima fase para o seu bolso. 
Sol e Lua se unem na sua casa das finanças e 
anunciam um período de muita sorte para você 
neste setor. Você pode ter boas ideias ou boas 
oportunidades de aumentar seus ganhos. 

Confie em seus instintos e siga sua intuição. 
Conhecer seus pontos fortes e aqueles aspec-
tos que você ainda precisa evoluir possibilita que 
você explore melhor as oportunidades e reco-
nheça suas limitações, aceitando o processo de 
evolução. 

Procure ter cuidado com as palavras ao defender 
suas ideias no trabalho, pois Saturno na Casa 
3 pode fazer você agir e falar de modo muito 
duro ou autoritário. Só não exagere: respeite seus 
limites e a sua saúde. Assuntos de casa e família 
terão prioridade no início da noite.

Loterias
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 089C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2176

10 14 20 23 25 29 38 40 42 43 
57 60 63 65 66 68 75 89 93 96

Lotomania

59.973
38.233
59.300
48.882
88.852

08 27 35 53 62 65 69
ABC/RN

32 55 56 62 63

OUTUBRO

01 03 08 13 17 21 23

concurso: 5560

07 31 37 42 44 56

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
26/5 - 08h14

Terça 11/5/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 24
min 17

max 31
min 16

Cascavel
max 26
min 15

Foz do Iguaçu
max 21
min 15

max 29
min 13

Curitiba
max 24
min 14

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quarta 12/5/2021

Sol
Quinta 13/5/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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LCM
FISIONOMIA

VIDEOGAME
ROITROD

VOOSAVCE
SUADASASS
DOTNITA

PINACOTECA
DOTESXIS
AOSETN
TCGOSTOSO

DIETAECOS
CLEROALI

BOASFESTAS
SOODALI

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Cédulas
de

dinheiro

Oscar Go-
doy, comen-
tarista de

futebol

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Deslo-
camentos

aéreos

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Ente de
uma só
perna
(Folc.)

Assi-
natura

(abrev.)

Divisão de
uma peça

teatral

O popular
"jegue"

(pl.)

Antigo
conjunto 

de bens da
noiva (pl.)
Teclar, na 
lingua-
gem da
internet

Unidade
de pre-
sídios

Significado
do "S", 
da sigla
BNDES

Trata-
mento

para per-
der peso

Vogais 
de "mole"

A classe
dos

padres

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Fora de
(?):

descon-
trolado

Desejos
de fim
de ano

Hiato
de "voo"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Derrame
(pop.)

Movimen-
te o corpo

Cintura
de calças
Recipiente

de tinta

Passei
por filtro

Órgão da 
ONU (sigla)
Antecede
o inverno

Estúdio de
filmagem
Talher que

espeta

Pedra, 
em tupi

O maior é
o fêmur

Nome da
letra "X"
Ponto

cardeal

Cara;
semblante

Jogo
eletrônico

Litro
(símbolo)

A mulher da 
terceira idade

Carinho;
meiguice

Caneta fluo-
rescente

Saboroso

Muito
esticado

Custosas
(fig.)

Ponto, em
inglês

Coletivo
de "qua-

dros"

3/avc — dot — itá — rod — set. 4/dalí. 5/aedes.
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B A F O M E T R O
R E N A S C E R
A L E R T C B
H R E E D I

J A C A P O E T
M E R C E S A
L R O C P D

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

E N G E N H O C A

(?)
vermelha,
fenômeno
oceânico

Tecla de 
gravado-

res

Trajetória
do satélite
de teleco-

municações

Carlinhos
Brown, 
percus-
sionista

Grande
fruto com
peso de

até 40 kg

Observar
como o
agente
secreto

Vossa (?):
a origem
do prono-
me "você"

Movimento
artístico 

de Picasso 
e Braque

Máquina
bélica que

abatia
muralhas

Centro de 
Proces-
samento
de Dados

(?) Leão:
a musa 

da Bossa
Nova

Elizabeth
(?), a

Rainha
Virgem

(?) Diego,
cidade da
Califórnia

(EUA)
Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Paradisía-
ca praia

de Itacaré
(BA)

(?)-2, o 
bombar-

deiro
invisível

(?) de ro-
sas: tempo
tranquilo

e feliz

Alerta,
em inglês

BílisEncarecer 

Presidente dos EUA interpretado no Cinema
por Daniel Day-Lewis, ator britânico

homenageado em 29/4/2017 pelos 60 anos
de seu nascimento

Aparelho
de blitzes

da Lei
Seca

Antiga
novela de
Benedito

Rui Barbo-
sa (1993)

Et cetera
(abrev.)
Pneu de
reserva

Lou (?),
cantor
Pelo de
escovas

Condição
das

pessoas
que são 
candida-

tas à
cirurgia

bariátrica

Morcego,
em inglês
Fogo, em

inglês

Poeta, 
em inglês

Goma

Classe
social dos

nobres

3/bat. 4/fire — poet — reed. 5/alert. 6/aríete. 9/engenhoca — fidalguia. 14/abraham lincoln.
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Fases da lua
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19/5 - 16h13

Minguante
2/06 - 04h26

Nova
11/05 - 06h01

Cheia
26/5 -08h14

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Reforma tributária deve ser 
fatiada em 3 ou 4 projetos

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL) afirmou ontem (segun-
da-feira, 10), por meio de uma 
rede social, que a proposta da 
reforma Tributária vai ser fra-
cionada e dividida entre três 
ou quatro relatores. Lira disse 
que vai definir a questão com o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM- MG).

Lira disse ainda que quer 
avançar com o texto sem se 
“preocupar com a paterni-
dade” do projeto e que vai 
decidir ainda esta semana 
sobre o formato de tramitação 
da proposta.

“Vamos avançar com a 
reforma tributária sem nos 
preocupar com a paternidade 
do projeto. Esta semana deve-
mos definir a tramitação, o for-
mato. Temos aí duas reformas, 
a que envolve renda e a de 
consumo. Daremos um passo 
esta semana para fazermos 
a reforma de maneira orde-
nada”, disse.

Na semana passada, sob o 
argumento de estouro de prazo, 
Lira extinguiu a comissão espe-
cial da Casa que analisava a 
reforma tributária. Segundo ele, 
os trabalhos da comissão expira-
ram há um ano e meio e o encer-
ramento evitaria contestações 
judiciais no futuro.

A extinção dos trabalhos 
do colegiado ocorreu horas 
depois de o relator da reforma 
tributária, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) ler o parecer 
sobre o tema na comissão 
mista de deputados e senado-
res, onde está sendo discutido 
um texto consensual antes da 
votação nas duas Casas.

LIRA quer avançar com o texto sem se 
“preocupar com a paternidade” do projeto 
e que vai decidir sobre o formato de trami-
tação da proposta

Divergência governamental
A decisão de Lira foi tomada num momento de divergência entre o go-
verno e a comissão mista. A equipe econômica queria uma proposta de 

reforma tributária fatiada, em que temas específicos fossem votados 
na medida em que houvesse acordo. O fatiamento da reforma tam-
bém era defendido pelo presidente da Câmara, com o argumento de 
iria facilitar a tramitação da proposta. Ribeiro, entretanto, apresentou 
um relatório no qual propôs a unificação de cinco tributos no Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS), texto considerado amplo pelo governo. 

DIVULGAÇÃO

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a dizer 9ontem 
(segunda-feira, 10), que dificilmente fará parte da chapa do 
presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. “Tudo indica 
que ele não me quer como vice. Mas também não vou morrer 
por causa disso”, disse o vice-presidente, que complementou: 
“Por enquanto acompanho o presidente Bolsonaro, porque fui 
eleito para ser vice-presidente dele até 31 de dezembro do 
ano que vem”. Atualmente, Mourão está sendo cortejado por 
partidos como o PRTB para tentar uma vaga no Senado Federal 
pelo Rio Grande do Sul. 

DIVULGAÇÃO
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Pedágio, impostos
e vacinação serão
debatidos na Alep

A Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
dá voz à população das cida-
des de São Mateus do Sul e 
Lapa em audiência pública que 
acontece na quinta-feira (13), a 
partir das 9 horas. Deputados, 
autoridades e representantes 
da sociedade civil organizada 
debatem o novo modelo de 
pedágio nas rodovias para-
naenses. A audiência pública 
da Frente Parlamentar acon-
tece de forma remota e será 
transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia e pelas redes 
sociais do Poder Legislativo.

O coordenador da Frente 
Parlamentar, deputado Arilson 
Chiorato (PT), destaca que 
o objetivo dos deputados 
é “ouvir as expectativas da 
sociedade sobre o modelo que 
vai ser adotado para o pedá-
gio pelos próximos 30 anos 
no Paraná e apresentar essas 
demandas à ANTT”.

AUDIÊNCIAS
A Frente Parlamentar sobre 

o Pedágio já realizou audiên-
cias de forma presencial nas 
cidades de Cascavel, Foz do 
Iguaçu, Londrina, Cornélio 

Coronavírus
O encerramento da vacinação das pessoas com idade superior a 60 
anos deu início a uma nova etapa na imunização contra a covid-19 
no estado. A vacinação das pessoas com comorbidades e inclusão 
das gestantes e puérperas nessa nova etapa do plano de imuniza-
ção será o tema da 19ª reunião da Frente Parlamentar do Corona-
vírus, coordenada pelo deputado Michele Caputo (PSDB). Foram 

convidados para participar do debate representante das Secretaria 
de Saúde, do Paraná e de Curitiba; da Sociedade Brasileira de 

Imunização; da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná; 
do Conselho Regional de Medicina e representantes dos planos de 
saúde. A reunião acontece hoje (11) às 9h, também com transmis-

são pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

É consenso entre os paranaenses de que a licitação aconteça pelo modelo de pedágio com menor tarifa, ao contrário do que é proposto pelo 
Governo Federal

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

P r o có p i o ,  G u a ra p u a va , 
Francisco Beltrão e Apucarana. 
Outros debates acontece-
ram de forma remota com 
a população das regiões de 
Umuarama, Telêmaco Borba/
Ortigueira, Paranavaí, Litoral, 
Ponta Grossa e Campo Mourão.

É consenso nas audiências 
públicas já realizadas pela 
Frente Parlamentar o desejo 
dos paranaenses de que a lici-
tação aconteça pelo modelo de 
menor tarifa, ao contrário do 
que é proposto pelo Governo 
Federal, que limita o percen-
tual de desconto a ser ofere-
cido pelas empresas concor-
rentes no modelo híbrido. “O 
Paraná se posiciona por uma 
licitação pelo menor preço de 
tarifa, obras logo no início do 

contrato e a garantia formal de 
que as empresas executarão as 
obras. Uma garantia efetiva, 
se necessário, um depósito de 
caução em dinheiro”, explica 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), que lembra 
que o critério de desempate 
proposto pelo Governo Federal 
no leilão é a cobrança da maior 
outorga pela empresa vence-
dora da concessão.

IMPOSTOS
A carga tributária no 

Paraná foi tema de audiên-
cia pública na manhã de 
ontem. No encontro, foi deba-
tido sobre o modelo ideal de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
de Substituição Tributária (ST).

Punição aos fura filas
O deputado 

estadual Delegado 
Fernando Martins 
(PSL), que preside 

a Comissão de 
Segurança Pública 

da Assembleia 
Legislativa do 
Paraná (CSP), 

cobrou na semana 
passada, agilidade 

na apuração 
das denúncias 
apresentadas 

pelos promotores 
que conduziram 

a Operação 
Metástase, na 

quarta-feira (5), 
de ‘fura-fila’ 

na vacinação contra o covid-19, em Umuarama. Ao 
menos dez pessoas, entre elas, autoridades públicas e 
pessoas ligadas ao governo municipal, teriam recebido 

a imunização sem que fizessem parte dos grupos 
prioritários para a vacinação estabelecidos pelo Plano 

Nacional de Imunização (PNI).

Ofício
Segundo o parlamentar, 
um ofício foi enviado, 
ainda na semana passada, 
para a Comissão Especial 
(CE) da Alep, que foi 
criada para investigar 
denúncias desta natureza. 
“Isso é imperdoável. Já 
fiz o requerimento para o 
presidente da Comissão, 
que deverá deferir esse 
pedido para que se 
priorize imediatamente 
Umuarama na 
investigação. Como 
o próprio Ministério 
Público já disse, existem 
suspeitas de ‘fura-fila’ 
em Umuarama, então 
temos que agilizar essa 
investigação. Solicitei 
que a Comissão venha 
até Umuarama e faça 
essa investigação in 
loco”, afirmou.

Paranaense na comissão da nova lei eleitoral
O presidente do DEM no Paraná, deputado federal 
Pedro Lupion, é um dos membros da comissão 
especial que vai discutir as mudanças na Lei 
Eleitoral brasileira e que precisa ser votada antes 
do dia 2 de outubro de deste ano pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal para valer já 
para as eleições de 2022. A comissão vai discutir 
o voto distrital, ou distritão, duas vezes rejeitado 
pelo plenário do Congresso Nacional. Desta vez 
há chances de ser aprovado pelos deputados, 
e que transforma a eleição para deputados de 
proporcional em majoritária, elegendo-se os 
candidatos mais votados. Outro tema em discussão 
será a volta do voto impresso para substituir o 
eletrônico, atualmente em vigor.

Denúncias
O parlamentar ressaltou 
que verifica a informação 
de que, além das 
denúncias apresentadas 
pelos promotores do 
Gaeco e do Gepatria, 
que conduziram a 
Operação Metástase, 
acompanhados pela 
assessoria de gabinete 
da Procuradoria Geral de 
Justiça, em Umuarama, 
existem ainda, pelo 
menos outras 30 
denúncias de políticos 
que teriam entrado no 
esquema do ‘fura fila’ da 
vacinação. O deputado 
afirma que todas as 
pessoas que receberam 
a vacina ‘fora de hora’ 
e irregularmente, serão 
investigadas pela CE, bem 
como os agentes de saúde 
que aplicaram as doses.

ASSESSORIA
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Revalida
Desde 2020, o CFM (Conselho 
Federal de Medicina) barrou 
na Justiça mais de 200 ações 
que permitiriam a contratação 
de médicos formados no 
exterior. No pior momento da 
pandemia, a entidade escolheu 
comemorar o impedimento 
de que mais profissionais de 
saúde pudessem trabalhar no 
Brasil. Profissionais formados 
no exterior, estrangeiros ou 
não, precisam fazer uma 
prova, o Revalida. A última 
vez que o governo revalidou 
diplomas foi em 2017.

Requisição de Leitos
A área técnica do TCU 
(Tribunal de Contas da 
União) recomendou que seja 
determinado ao Ministério 
da Saúde que requisite leitos 
clínicos e de UTI de hospitais 
militares, que estejam 
ociosos, para atendimento da 
população em geral durante 
a pandemia. A área técnica 
afirma ter verificado que 
recursos públicos financiam 
aproximadamente 78% do 
sistema de saúde da Marinha, 
77% do sistema da Aeronáutica, 
65% do sistema do Exército e 
88% dos recursos direcionados 
ao Hospital das Forças 
Armadas, maior hospital 
militar do Distrito Federal.

União dos Impostos
O senador paranaense 
Oriovisto Guimarães (Pode-
PR) defende a unificação 
dos impostos no Brasil. “Se 
conseguirmos acertar e 
simplificar o ICMS no Brasil e 
unificar os impostos federais 
em um imposto, teremos 
um caminho muito bem 
traçado para essa reforma 
tão fundamental a todos”, 
defendeu. “Para tirarmos a 
reforma tributária do papel, 
é preciso permitir que a 

Em festa
Com cerca de 430 mil 
habitantes, Maringá 
completou 74 anos nessa 
segunda-feira (10). Para 
celebrar, o governador 
Ratinho Júnior assinou 
convênios para obras 
de infraestrutura. Serão 
mais de 282 mil metros 
quadrados de requalificação asfáltica, além da construção 
de duas pontes em concreto e obras de encabeçamento e 
contenção, sobre o Rio Ribeirão Pinguim, no limite entre Maringá 
e Sarandi. O investimento total por parte do Estado será de R$ 
13.116.880,70, com contrapartida municipal de R$ 1,7 milhão.

nação entenda o que estamos 
mudando na legislação”.   

Senado
No Paraná, políticos que estão 
exercendo mandatos começam 
a correr em busca de algo 
maior ou da manutenção do 
mesmo em 2022. O cargo 
mais cobiçado é o Senado, que 
abrirá uma vaga, a do senador 
Alvaro Dias. O deputado 
estadual e chefe da Casa Civil 
do Governo Ratinho Junior, 
Guto Silva, é candidato e não 
esconde sua pretensão. Nos 
corredores do Palácio Iguaçu 
e na Assembleia Legislativa, 
todos apostam que ele 
pleiteará vaga ao Senado.

Representatividade
Escolhida na semana passada 
como relatora da reforma 
eleitoral da Câmara, a 
deputada Renata Abreu, 
presidente do Podemos, 
afirmou que quer incorporar 
ao texto a obrigatoriedade 
da reserva de vagas para 
mulheres no Legislativo. 
A proposta prevê cadeiras 
para elas na Câmara dos 
Deputados, de Vereadores e 
nas Assembleias. O porcentual 
deve ficar na casa dos 15%, 
similar à representatividade 
feminina na Câmara dos 
Deputados, atualmente.

Acima da média
De acordo com a plataforma 
independente de 
monitoramento vacinabrasil.org, 
o Brasil aplicou ao menos uma 
dose em mais de 35 milhões de 
pessoas, ou 16,5% da população 
brasileira. Isso equivale a mais 
que o dobro da média mundial 
de 8,11%, registrada no portal 
Our World in Data. O Brasil tem 
8,4% da população imunizada, 
enquanto a Alemanha imunizou 
8,78%, mesmo tendo começado 
a vacinar quase um mês antes.

JONATHAN CAMPOS/AEN

Vacinas para quem
atua na educação
são distribuídas hoje

Paralelamente à volta às 
aulas presenciais em cerca de 
200 colégios da rede pública 
ontem (segunda-feira, 10), a 
imunização dos trabalhadores 
da educação no Paraná também 
se inicia nesta semana. O pri-
meiro lote destinado ao grupo 
prioritário será distribuído às 22 
Regionais de Saúde do Estado 
hoje (terça-feira, 11).

A 12ª Regional de Saúde, que 
compreende em sua jurisdição, 
22 municípios, recebe hoje 870 
doses da vacina, que serão dis-
tribuídas entre Umuarama e as 
demais cidades que a integram.

As 32.760 doses estão 
armazenadas no Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) desde o dia 3 de 
maio. São vacinas Covishield, 
fabricadas pela parceria entre 
Universidade de Oxford, 
AstraZeneca e Fiocruz. O quan-
titativo integra a 16ª remessa 
de imunizantes recebidos pelo 
Paraná através do Ministério da 
Saúde. Houve atualização na 
divisão em relação ao que foi 
divulgado na semana passada.

A indicação é que os muni-
cípios vacinem os trabalha-
dores da educação por idade, 

Aplicações
De acordo com o Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, 
foram aplicadas 1.935.530 primeiras doses e 1.056.083 doses de 

reforço, totalizando 2.991.613 vacinas até às 12h29 de ontem (10). 
Atualmente, o Estado avança na imunização de grávidas e puér-

peras, trabalhadores da segurança, salvamento e Forças Armadas, 
pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Colaboradores que atuarão no
shopping já recebem salários

As empresas que vão atuar no 
futuro shopping de Umuarama já 
estão treinando os colaborado-
res, em parceria com a Agência 
do Trabalhador da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio 
e Turismo. Uma das grandes 
lojas de departamentos iniciou 
o treinamento no último dia 5, 
no auditório do Senac, e terá 
continuidade até o próximo dia 
18. Outras empresas estão utili-
zando as instalações da agência 
para entrevistas e reuniões com 
os futuros funcionários.

“Temos entrevistas de 
emprego agendadas entre as 
empresas e trabalhadores sele-
cionados quase todos os dias 
da semana. São franquias, 
grandes lojas e a própria dire-
ção do shopping, que também 
segue contratando”, disse o 
gerente da agência, Reginaldo 
Barros. “Estamos cedendo salas 
e fazendo a intermediação 
entre as empresas e os traba-
lhadores, captando e encami-
nhando currículos para seleção. 
Muitas empresas são de fora e 

encontrariam dificuldades, por 
isso a parceria tem dado ótimos 
resultados”, acrescentou.

O secretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior, lembra que além 
dos empregos gerados durante 
toda a construção do shopping e 
agora nos serviços de acabamen-
tos, muitos dos futuros colabo-
radores já estão contratados e 
recebendo salários. “Mesmo 
antes de ser iniciado o funcio-
namento, esse empreendimento 
já traz um impacto positivo na 
renda dos trabalhadores. Eles 
estão em treinamento, se quali-
ficando para desempenhar bem 
as funções e recebendo salários 
que ajudam a movimentar a 
nossa economia”, apontou.

NOVA DINÂMICA
A nova dinâmica da Agência 

do Trabalhador, aprovada pelo 
prefeito Celso Pozzobom, tem 
agilizado as colocações no mer-
cado de trabalho. Por meio da 
repartição, o município recebe as 
demandas das empresas, solicita 

e obtém os currículos, encaminha 
conforme as necessidades do 
contratante, orienta os candida-
tos e também pode agendar as 
entrevistas de trabalho. Ao final 
do processo, a empresa seleciona 
os candidatos mais qualificados e 
realiza a contratação.

“A intermediação é um pro-
cesso que permite aproximar o 
trabalhador desempregado da 
vaga aberta no mercado de tra-
balho com maiores chances de 
contratação, pois o encaminha-
mento é feito conforme o perfil 
solicitado pelas empresas. Isso 
se traduz em resultados e, ape-
sar de mais de um ano de pan-
demia, continuam com um bom 
desempenho na contratação e 
manutenção de empregos em 
nossa cidade”, avaliou o prefeito 
Celso Pozzobom.

Em 2020 o primeiro quadri-
mestre acumulou 495 contrata-
ções por indicação da agência. 
Neste ano, de janeiro a abril a 
somatória foi de 622 trabalha-
dores empregados com a inter-
mediação do município.

REGIONAL de Umuarama receberá 870 
doses para dar início à etapa de vacinação 
dos profissionais de educação
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Niniciando pela faixa entre 55 e 59 
anos. Nesse primeiro momento, 
apenas os da Educação Básica 
(creche, pré-escola, ensino fun-
damental, ensino médio, profis-
sionalizante e EJA) serão atendi-
dos, dentro da estratégia casada 
com o retorno das aulas. A reco-
mendação é que seja apresen-
tado documento que comprove 
a vinculação ativa do profissio-
nal com a escola ou apresenta-
ção de declaração emitida pela 
instituição de ensino.

As doses representam quase 
20% do grupo de trabalhadores 
da educação previsto pelo Plano 
Estadual de Vacinação contra a 
Covid-19, estimado em 169.057 
pessoas. Neste número, estão 
contabilizados profissionais da 
rede pública estadual e munici-
pal, da rede privada e da assis-
tência social. Há, ainda, outros 
54.110 do Ensino Superior, 

também no grupo prioritário, 
mas que serão atendidos num 
segundo momento.

Além deste percentual, cerca 
de 8 mil trabalhadores do ensino 
(3,5% do total de 223.167) já 
foram imunizados por terem 
idade acima de 60 anos, grupo 
prioritário já contemplado pela 
vacinação no Paraná.
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Justiça condena
cinco réus por fraude
em licitação da Câmara

Em julgamento de denún-
cia oferecida pelo Ministério 
Público do Paraná, por meio 
da 5ª Promotoria de Justiça 
de Umuarama, no Noroeste 
do estado, a 1ª Vara Criminal 
da comarca condenou cinco 
réus envolvidos em fraude a 
licitação para contratação de 
empresa para realizar concurso 
público. Os crimes denuncia-
dos, ocorridos em 2008, foram 
de fraude a licitação e falsidade 
ideológica qualificada.

Conforme a denúncia, os 
réus teriam inserido decla-
rações falsas em documen-
tos para fraudar o procedi-
mento licitatório e favorecer 
a empresa que acabou ven-
cedora. O objetivo seria criar 
condições para que o concurso 
fosse também fraudulento, 
de modo a aprovar e nomear 
para cargos efetivos na Câmara 
Municipal de Umuarama ser-
vidores que ocupavam cargos 
comissionados.

Dos seis réus denunciados, 
cinco foram condenados: dois 
deles a penas de dois anos e 
quatro meses de detenção e 
três deles a três anos de deten-
ção. Conforme estabelece a 
legislação, as penas foram 
substituídas por penas alter-
nativas de prestação de ser-
viços à comunidade por uma 
hora diária para cada dia de 
condenação e pagamento de 
prestação pecuniária de cinco 
salários mínimos em favor do 

Comércio faz balanço positivo
das vendas do Dia das Mães

ALÉM da denúncia criminal, os ilícitos geram ação civil pública por improbidade 
administrativa

Nulidade do concurso ainda 
está em análise

A Justiça declarou a nulidade do procedimento licitatório e do 
contrato gerado a partir dele. No entanto, rejeitou o pedido de 

declaração de nulidade do concurso público realizado pela empresa 
contratada – decisão da qual o Ministério Público apresentou recur-

so, pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Conselho da Comunidade. 
Além disso, um dos réus, que 
ocupa o cargo de assessor jurí-
dico do Legislativo, teve decre-
tada a perda do cargo. Cabe 
recurso da decisão.

IMPROBIDADE
Além da denúncia criminal, 

os ilícitos geram também uma 
ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa, 
na qual foram condenados 
os mesmos réus e mais dois 
outros (incluindo a empresa 
vencedora do processo 

licitatório). As sanções para as 
pessoas físicas foram de perda 
dos cargos e funções públicas 
quando do trânsito em jul-
gado da sentença, suspensão 
dos direitos políticos por oito 
anos e pagamento de multa 
civil de R$ 69.990,00 para cada 
réu. Para a empresa, a decisão 
determinou o pagamento de 
multa no mesmo montante e 
a proibição de contratar com o 
poder público por cinco anos.

Os nomes dos condenados 
não foram divulgados oficial-
mente pelo Ministério Público.

Quem deixou para adquirir 
o presente na véspera ou na 
antevéspera do Dia das Mães 
aproveitou os horários dilata-
dos para escolher sem pressa 
e aproveitar a infinidade de 
promoções e condições espe-
ciais em Umuarama. Os lojistas 
consultados pela Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) comemoram. “O movi-
mento e o resultado das ven-
das foram muito bons”, avalia 
Sueli Rodrigues, gerente da 
Rainha Calçados.

“Nossas lojas no centro 
(duas) foram muito bem e 
o movimento chegou a ser 
surpreendente no espaço 
outlet (loja da fábrica)”, des-
taca a empresária Solange 

Paes Victorino, 
proprietária da 
Retook Jeans.

“Além de con-
tribuir  para o 
cumprimento dos 
protocolos, prin-
cipalmente coi-
bindo aglomera-
ções, os horários 
ampliados foram 
muito importantes 
no projeto de recu-
perar perdas acu-
muladas, assim 
como o expediente nos feriados 
recentes”, ressalta o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

Santos destaca, ainda, a 
presença marcante de con-
sumidores de municípios da 

região, fator que movimenta 
outros segmentos, como o 
de restaurantes. O Dia das 
Mães é a segunda data mais 
importante para o comér-
cio varejista, atrás apenas 
do Natal.

MOVIMENTO foi satisfatório e até surpreendente na véspera e ante-
véspera, que tiveram horários especiais de atendimento

ALEX MIRANDA

Êpa, êpa
Quem acompanha a entrada 
dos chineses na conexão 
política grita que o custo vai 
triplicar. A Anatel já quer 
saber detalhes dessa operação 
generosa do MC.

Panda na moita
Na mesma linha, o Tribunal 
de Contas da União e até 
procuradores do Ministério 
Público Federal entraram de 
braçada nesse rio de negócios 
para passar a lupa.

Provocações
Junior do MP3, ex-candidato a 
vereador pelo PT em Teresina, 
bancou um outdoor com foto 
sua sendo vacinado por uma 
imagem de Cristo. E, ao lado, 
imagem de diabo entrega 
uma hóstia de cloroquina ao 
presidente Bolsonaro, exibido 
numa foto.

Só no marketing 
É ledo engano pensar que o 
presidente Bolsonaro está louco 
com seu perfil provocador e às 
vezes soberbo. Usa o marketing 
da locurura para tentar desviar a 
atenção da mídia e da população 
para si, dividindo espaço nas 
redes sociais e no noticiário com 
a CPI da Covid, que pode acertar 
em cheio sua gestão. 

Script pessoal
É simples: Bolsonaro ousa 
criar um fato diário - até no 
fim de semana, por exemplo, 
com passeio de motocicletas 
em homenagem às mães, 
sem uma mulher em 
destaque sequer sobre 
duas rodas. E segue assim 
escrevendo capítulos de sua 
novela da vida real.

Doria no paredão
Com a iminente polarização 
entre Bolsonaro e Lula da Silva, 
aliados do governador tentam 
convencer João Dória Jr a 
manter o foco na reeleição para 
governador de São Paulo. Está 

Panda amazônico
Os chineses estão vencendo o lobby na Esplanada para 

emplacar seus produtos no milionário programa da Amazônia 
Conectada, hoje sob o bojo do Ministério da Defesa, e que vai 
alcançar em julho 1,8 mil km de cabeamento óptico submerso 

na bacia amazônica para conectar ribeirinhos e diferentes órgãos. 
O Ministério da Comunicação, a mando do ministro Fábio Faria, 
criou o programa Norte Conectado, e abraçou a causa puxando 
para si todo o programa pioneiro da Defesa, empreendido com 

tecnologia nacional - com exceção dos cabos, noruegueses. 
Agora, os chineses devem fornecer boa parte do equipamento 

tecnológico, em detrimento de fornecedores brasileiros.

difícil, diante do impasse dentro 
do próprio partido, o PSDB.

Tá feia a coisa
Estão presos na Bolívia, acusados 
de golpe de Estado contra o ex-
presidente Evo Morales, vários 
políticos como a ex-presidente 
Janine Añez e um diretor da TV 
estatal na gestão dela, o jornalista 
Eddy Luis Franco.

Jogo político
O candidato a governador em 
2022 na Paraíba pelo MDB 
será o senador Veneziano, 
presidente do diretório 
estadual. Ele vem repetindo que 
vai apoiar o atual governador 
João Azevedo (Cidadania), 
acalentando o seu  sonho de 
reeleição. Mas é blefe.

Rifada
A deputada federal Marília 
Arraes (PT-PE) comprou briga 
com o ex-presidente Lula 
quando decidiu, por conta 
própria, dividir o PT na disputa 
da 2ª secretaria da Câmara. 
Foi eleita com 192 votos, 
mas perdeu a confiança dos 
caciques petistas que estão 
a cada dia mais próximos do 
PSB. Lula mandou dispensá-la 
no estilo “paz e no amor”.

O retorno
O ex-prefeito do Recife João 
Paulo vai voltar para o PT, 
num projeto eleitoral para 
ser vice do futuro candidato 
do PSB ao Governo de 
Pernambuco. Já Marília 
Arraes pode se filiar ao PDT e 
dividir os votos com o neófito 
deputado Túlio Gadelha. 

Sobre mãe$
Pesquisa da Zoox com residentes 
em 15 estados mostra que 69% 
dos entrevistados disseram que 
presenteariam as mães no 
domingo. O valor máximo 
para o presente foi de R$ 100, 
em média, e 69% disseram 
que sairiam de casa, apesar 
das restrições.
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Vereadores querem instaurar
CPI da Saúde em Umuarama

Os vereadores Ana Novais 
e Sorrisal – Amigo do Povo, 
elaboram um documento que 
deverá ser protocolado ainda 
nesta semana na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
pedindo a instauração de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para inves-
tigar situações que estão 
sendo também avaliadas pela 
investigação desencadeada 
pelo Ministério Público, atra-
vés da Operação Metástase. 
“A intenção é, principalmente 
investigar pontos de negli-
gência, situações de falta de 
medicamentos, de respira-
dores para atendimento aos 
pacientes acometidos pela 
covid-19, falta de insumos 
em geral, demora no aten-
dimento, entre outros fato-
res”, comentou a vereadora 
Ana Novais.

A parlamentar ressaltou 

Pedidos de exonerações
Na tarde da última quinta-feira (6), Ana Novais e Sorrisal, protocolaram um Requerimento ao Chefe do 

Poder Executivo, solicitando a exoneração dos cargos comissionados, dos envolvidos na Operação Metás-
tase que foram presos na manhã de quarta-feira (5), na operação Metástase, conduzida pelo Ministério 
Público do Paraná, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (SubJur), do 

núcleo de Umuarama do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Impro-
bidade Administrativa (Gepatria) e do núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado (Gaeco), contando também com o apoio da Polícia Militar do Paraná. “Levando em 
consideração os princípios constitucionais da moralidade, da eficiência, se torna insustentável a perma-

nência destes agentes em suas funções, devido à gravidade dos fatos ocorridos”, cita a vereadora.

Sessões ordinárias voltam a ser no horário regimental
A Câmara Municipal de 

Umuarama retoma ontem 
(segunda-feira, 10), ao horário 
regimental, em que são reali-
zadas as sessões ordinárias. 
As reuniões, que temporaria-
mente aconteceram às 13h30, 
também às segunda-feira, vol-
tam a se iniciar às 19h30.

Em primeiro momento o 
acesso público continua não 
sendo permitido ao plenário 
Germano Norberto Rudner, 
exceto para a imprensa, que 
poderá acompanhar presen-
cialmente as deliberações em 
trâmite na Casa de Leis. Os 
trabalhos podem ser assis-
tidos ao vivo pelo site da 
Câmara no endereço eletrô-
nico cmu.pr.gov.br ou pela 
fanpage da Câmara Municipal 
de Umuarama no Facebook.

também que outro detalhe 
importante que deverá ser 
colocado em avaliação é uma 
investigação paralela dos 
fura-filas da vacinação. “Com 
a instauração da CPI, vamos 
poder requisitar ao Ministério 
Público, cópia dos documen-
tos referentes à investigação 
feita pelo Gaeco”, conta.

O  r e q u e r i m e n t o  q u e 
solicita a abertura da CPI 
da Saúde, foi lido ontem 
pelo primeiro secretário 
da Mesa Diretora (Mateus 
Barreto), em sessão ordiná-
ria na Câmara Municipal e, 
de acordo com a vereadora, 
para sua instauração são 
necessários votos em seu 
favor de um terço do total de 
vereadores, ou seja, como o 
Poder Legislativo possui 10 
cadeiras, a instauração do 
procedimento precisa de 
pelo menos 4 assinaturas.

ANA Novais fez o pedido que foi assinado também prelo vereador Sorrisal – Amigo do Povo (fundo)

ALEX MIRANDA

Além de publicação de con-
teúdos voltados ao contexto 

legislativo, como requeri-
mentos, indicações e demais 

trâmites, serão apreciados 
projetos. A pauta da sessão 

pode ser acessada também 
pelo site da Câmara.

DISCUSSÕES e votações que aconteciam à tarde, retornaram para o horário oficial. Às 19h30 começam as sessões às segundas-feira

ASSESSORIA
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www.copel.com

INVESTIMENTO 
RECORDE 
DE R$ 1,9 BILHÃO 
EM 2021.
A FORÇA DO PARANÁ 
QUE ACREDITA. 

PARANÁ TRIFÁSICO:
mais 3.700 km em 2021

USINA BELA VISTA:
em operação no 1º semestre

REDE ELÉTRICA INTELIGENTE:
início no Sudoeste

A Copel acredita no Paraná.

Em 2021, o investimento é de R$ 1,9 bilhão. 

O recorde vai para a distribuição de energia,

em programas como o Paraná Trifásico, 

de apoio à produção rural, e o Rede Elétrica

Inteligente, o mais moderno do país. 

E há também o início da operação de Bela Vista,

a mais nova hidrelétrica da Copel. 

Tudo isso para apoiar o desenvolvimento 

do Estado. Estratégico para a Copel, 

vital para que os paranaenses possam 

chegar cada vez mais longe.

Fiscais da Covid notificaram
115 por não usaram máscaras

A fiscalização conjunta rea-
lizada pelas forças de segu-
rança e Vigilância Sanitária 
para o cumprimento das 
medidas de enfrentamento à 
pandemia de covid-19 emitiu 
57 infrações no CPF de tran-
seuntes por aglomeração, não 
uso de máscara e consumo 
de bebidas alcoólicas em via 
pública no último sábado (8).

Houve ainda uma infração 
para festa em residência com 
aglomeração, que foi dispersa 
em seguida, três notificações 
para estabelecimentos que 
estavam com mesas no pas-
seio público e uma infração 
para conveniência por estar 
com consumo de bebidas 
alcoólicas após as 23 horas.

E q u i p e s  d a  G u a r d a 
Municipal e da Vigilância, 
com apoio da Polícia Militar, 
permaneceram na Avenida 
Maringá – outro ponto corri-
queiro de aglomeração nos 
finais de semana – até o fecha-
mento dos estabelecimentos 

comerciais, evitando que gru-
pos de pessoas se concentras-
sem nas imediações.

A fiscalização foi intensifi-
cada a partir de sexta-feira, 7. 
Apenas nesses dois dias de 
trabalho foram emitidas 115 
infrações diretamente no CPF 
de pessoas – a maioria jovens 
– que estavam nas ruas da 
região central sem utilizar a 
máscara – o que é obriga-
tório por lei.

TABACARIA INTERDITADA
Na sexta-feira, uma tabaca-

ria recebeu auto de infração e 
foi interditada por aglomera-
ção, com número de clientes 
bem acima do limite estabe-
lecido no decreto municipal 
vigente – havia 126 pessoas 
num espaço reduzido.

De acordo com o coorde-
nador da Vigilância Sanitária, 
Franzimar Morais, foram emi-
tidas 58 infrações pelo CPF dos 
cidadãos, por não utilizarem 
a máscara em local público, 

aglomeração e consumo de 
bebida alcoólica em vias públi-
cas. O valor da multa por não 
uso de máscara – que é obriga-
tório – varia de R$ 112,15 a R$ 
560,75, já a ocorrência de aglo-
meração e o consumo de bebi-
das em locais públicos pode 
gerar multas de R$ 292,22 a 
até R$ 22.222,00. Uma lancho-
nete também foi infracionada 
por aglomeração, com clien-
tela acima do limite de 50% 
permitido pelo decreto.

Na Avenida Maringá, ponto 
recorrente de aglomerações de 
jovens nos finais de semana, 
uma operação mais incisiva 
das forças de segurança con-
seguiu manter a normalidade, 
garantindo um fluxo reduzido 
de transeuntes a partir das 
20h. “Houve uma ação forte da 
Polícia Militar em abordagem 
às pessoas que transitavam 
pelo local, com a qualifica-
ção das mesmas, um trabalho 
muito bom que refletirá nos 
demais finais de semana. Não 

houve aglomerações naquela 
região e a ideia é manter esse 
tipo de operação neste sábado 
e nos próximos dias”, refor-
çou o secretário municipal de 
Defesa Social, Valdecir Capelli.

ADOLESCENTES
Também foi observada 

durante a fiscalização a pre-
sença de menores de idade, 

muitos adolescentes na faixa 
dos 13, 14, até 17 anos, alguns 
ingerindo bebida alcoólica e 
circulando por horários e locais 
inapropriados para a faixa de 
idade. “Esse tipo de situação 
também será coibida nas pró-
ximas operações, até mesmo 
para garantir a segurança desses 
jovens que não deveriam estar 
nas ruas”, reforçou Capelli.

TAMBÉM foi observada durante a fiscalização a presença de menores de idade, muitos 
adolescentes na faixa dos 13, 14, até 17 anos, alguns ingerindo bebida alcoólica

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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Agrinho foca
saúde em 2021

No ano em que completa 26 anos de atividade 
ininterrupta no Paraná, o Programa Agrinho, 
principal iniciativa de responsabilidade social do 
Sistema FAEP/SENAR-PR, precisou se adaptar para 
conviver com a pandemia do novo coronavírus, que 
transformou a rotina das atividades nas salas de aula 
de todo Estado.

No ano passado, o Agrinho já havia apostado nos 
recursos digitais para trabalhar com a criançada e com 
os professores a distância, através de jogos, vídeos e 
uma proposta inovadora de ensino. Na ocasião foram 
encampadas duas campanhas: “Agro pela água” 
e “Todos contra a Dengue”, que tiveram na família 
Agrinho seus porta-vozes.

Este ano, diante de mais uma temporada de 
pandemia, o programa focou seus esforços na saúde 
dos paranaenses, com o tema: “Do campo à cidade, 
saúde é prioridade”. As novidades incluem novas 
categorias exclusivas para os alunos das Associações 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e para o 
Ensino Médio. A qualificação dos docentes que utilizam 
o material do Agrinho também continua a todo vapor, 
com seminários online e cursos EaD.

A essência do Agrinho continua a mesma, com 
a realização de um concurso que avalia desenhos e 
redações dos alunos e as propostas pedagógicas dos 
professores, sem falar da categoria Escola Agrinho. O 
período para inscrição dos trabalhos no concurso vai 
de 1º de agosto a 15 de setembro. Participe!

sistemafaep.org.br

Lei disciplina abertura de valetas em
vias públicas pavimentadas e canteiros

A abertura de valetas em 
vias públicas pavimentadas 
para obras ou serviços – bem 
como a utilização dos cantei-
ros centrais – conta agora com 
legislação em Umuarama. A 
Câmara de Vereadores apro-
vou recentemente a Lei 
Municipal 4473/2021, que 
estabelece regras e proce-
dimentos para estes servi-
ços, que passam a depen-
der de autorização expressa 
da Secretaria Municipal 
de Obras,  Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, por intermédio da 
Diretoria de Obras.

Caso haja necessidade de 
interrupção total ou parcial do 
tráfego, será obrigatória comu-
nicação formal à Diretoria 
de Trânsito (Umutrans), da 
Secretaria Municipal de Defesa 
Social. As novas normas valem 
inclusive para obras ou servi-
ços executados por empresas 
delegatárias de serviços de uti-
lidade pública.

A comunicação e a solicita-
ção de autorização para abrir 
valeta em via pública, ende-
reçada aos órgãos municipais 
por escrito, deverá conter o 
projeto técnico da obra com 
corte esquemático das valas, 
planta baixa, projetos de 
recomposição do pavimento e 
sinalização, anotação de res-
ponsabilidade técnica (ART), 
finalidade do serviço, duração 

Características
A recomposição do calçamento dos passeios e canteiros pa-
vimentados deverá manter as características do piso danifi-

cado. Canteiros não pavimentados deverão receber o mesmo 
tipo de vegetação existente antes da abertura da valeta. A 

empresa responsável garantirá a qualidade da recomposição 
pelo período de cinco anos, com prazo de sete dias para recu-

perar qualquer problema como a degradação da capa apli-
cada. A desobediência à lei implicará a suspensão imediata 

da obra ou serviço e a imposição de multa ao responsável no 
valor de R$ 10 mil, que pode dobrar em caso de reincidência. 
Se o município precisar adequar a via, em razão de inobser-
vância à Lei, os valores deverão ser custeados pelo executor 

e/ou responsável pela obra.

prevista, necessidade de inter-
dição ao tráfego, materiais 
utilizados para sinalização e 
termo de garantia da quali-
dade dos serviços.

Escavações em volume 
superior a 100 m³ deverão ter 
licenciamento ambiental esta-
dual expedido pelo Instituto 
Água e Terra (IAT). Em caso 
de supressão de vegetação, a 
Secretaria Municipal de Obras 
encaminhará requerimento 
à Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente para aná-
lise nos termos da legislação 
ambiental e aprovação pelo 
Conselho Municipal do Meio 
Ambiente – se necessário.

RECOMENDAÇÕES
Outras recomendações são 

corte em linha reta na capa 
asfáltica, com disco diaman-
tado; capa, base, sub-base e 
o solo retirados mecânica ou 
manualmente, sem danificar 

a borda da capa restante; 
preenchimento com brita 
graduada, em vez de terra; e 
recomposição do pavimento 
em CBUQ (concreto asfáltico 
usinado a quente), obser-
vando a espessura do pavi-
mento existente, em até 24h 
do término dos serviços.

Conforme a lei, a recompo-
sição asfáltica deverá ocorrer 
no mesmo nível da capa exis-
tente, não sendo toleradas 
lombadas com a previsão 
de que haverá compacta-
ção posterior pelo tráfego. 
Se a valeta for aberta sobre 
a sinalização horizontal exis-
tente, toda a área da sinali-
zação deverá ser refeita pelo 
executor do serviço. Caso o 
somatório das intervenções 
atinja 30% da área onde os 
serviços forem realizados (na 
mesma quadra), o responsá-
vel deverá recapear toda a 
extensão da área atingida.

A recomposição asfáltica deverá ser no mesmo nível da capa existente, não sendo toleradas lombadas com a previsão de que haverá com-
pactação posterior pelo tráfego

ALEX MIRANDA
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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 Comissão Organizadora do 
V Congresso Internacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e 
XX Encontro Anual de Iniciação 
da Universidade Paranaense 
– Unipar, anuncia a abertura 
das inscrições para o evento, 
agendado para os dias 28 e 29 
de outubro de 2021, no formato 
online.

Nesta edição, o tema central 
do congresso é ‘Unipar 50 anos: 
transformando vidas através da 
educação’, e conta com sessões 
de pôster-vídeo, webinar live 
(comunicação oral com louvor), 
módulos temáticos, conferência 
master e conferência de abertura.

De acordo com a Coordenação 
de Pesquisa e Extensão (Copex), 
as inscrições para autores estão 
abertas até 27 de agosto e a 
submissão de resumos poderá ser 
realizada até o dia 31 do mesmo 
mês.

Importante informar ainda, que 
o sistema abrirá a opção de envio 
de resumos somente após 24 
horas do pagamento do boleto 
bancário. Não faça depósito, DOC 
ou outras formas de transferência 
bancária.

Todos os resumos aprovados 
serão publicados nos ‘Anais do 
evento’.

Acesse: https://eic.unipar.br/
index.php e saiba mais sobre 
este grande evento com a marca 
Unipar.

O evento está marcado para os dias 28 e 29 de 
outubro, com realização remota

Copex abre as inscrições para 
Congresso Internacional de Ciência 
Tecnologia e Inovação e Encontro 
Anual da Iniciação da Unipar

Esfaqueamento em bar termina
com um homem morto em Tapira

Um homem de 33 anos mor-
reu após ser alvo de esfaquea-
mento na cidade de Tapira. 
A vítima chegou a ser socor-
rida, mas acabou entrando 
em óbito após dar entrada no 
hospital. O crime aconteceu na 
noite do sábado (8).

Segundo a Polícia Militar, o 
crime aconteceu por volta das 

20h30 quando a equipe foi acio-
nada para ir até um bar naquele 
município, que fica situado a 67 
quilômetros de Umuarama. Os 
agentes de segurança foram 
informados que um homem 
havia sido esfaqueado.

Quando os PMs chegaram 
ao estabelecimento, desco-
briram que o homem ferido, 

já havia sido encaminhado 
ao hospital por populares. A 
equipe foi até a unidade de 
saúde e os funcionários infor-
maram que já havia falecido. 
A causa da morte, segundo 
avaliação médica inicial, 
foi ferimento perfurocor-
tante na região esquerda do 
tórax, que acabou atingindo 

o pulmão da vítima.
Os policiais voltaram ao bar, 

mas ninguém soube informar 
quem seria o autor. Os relatos 
eram de que a vítima estava no 
bar com outro homem quando 
este o esfaqueou e fugiu, 
tomando rumo ignorado.

Foi realizado patrulha-
mento na região a fim de 

localizar e até mesmo identi-
ficar o autor do crime, porém 
os policiais não o encontraram. 
O caso deve ser investigado 
pela Polícia Civil. O corpo do 
homem foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, necropsiado e 
posteriormente liberado para 
os atos fúnebres.

Moradores de Umuarama feridos em 
acidente na PR-180 estão na Norospar

Foram transferidos para 
o Hospital Norospar em 
Umuarama, pai e filho que 
ficaram gravemente feridos 
em um acidente de trânsito, 
na PR-180, em Moreira Sales, 
no final da manhã de ontem 
(segunda-feira, 10).  Os dois 
são moradores de Umuarama. 
Sidnei Trevisan, de 54 anos, e 

o filho, Sidnei Vieira Trevisan, 
de 31 anos, estavam em uma 
pick-up Fiat Strada quando 
colidiram frontalmente con-
tra uma carreta com placas 
de Indianápolis. Os dois fica-
ram presos às ferragens e 
foram socorridos por equipes 
do Corpo de Bombeiros de 
Goioerê. Um deles foi socorrido 

em estado gravíssimo e outro 
grave. Os dois foram transpor-
tados para o hospital Norospar 
pelo helicóptero do Samu, 
onde permaneciam internados 
até o final da tarde de ontem.

Pai e filho trabalham com a 
perfuração e manutenção de 
poços artesianos.

Devido ao acidente o 

trânsito na PR-180, no trecho 
entre Goioerê e Moreira Sales 
ficou interditado por algumas 
horas. A Polícia Rodoviária 

Estadual (PRE) de Goioerê 
ficou responsável por apurar 
os detalhes do acidente. (cola-
boração – OBemdito)

Um homem de 39 anos de 
idade foi preso em flagrante 
por policiais militares ontem 
(10) à tarde na avenida 
Umuarama, Parque Resi-
dencial Industrial, portando 
dezenas de porções de 
maconha. A droga estava 
preparada para ser co-
mercializada. Os policiais 
encontraram também com 
o abordado, a quantia de 
R$ 210,00 em dinheiro, 
além dos 63 invólucros de 
maconha que totalizaram o 
peso de 205 gramas. O 
homem detido estava com 

uma motocicleta e era suspeito de estar distribuindo o entorpecente pelo bairro. Conduzido à Delegacia de Polícia, o 
acusado foi entregue à autoridade policial e colocado à disposição da Justiça.

TV CAIUÁ

SIDNEI Trevisan, de 54 anos e o filho, Sidnei Vieira Trevisan, de 31 anos se envolveram em uma colisão frontal

GOIONEWS
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COBALT 1.8 LTZ 16/17 PRETO COMPLETO R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

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

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

PUNTO 1.4 ATTRACTIVE ITALIA 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 34.900,00

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

RENEGATE LONGITUD DIESEL 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

   EXTRAVIO DE ALVARÁ 
M. A. TIMOTEO REPRESENTAÇÃO 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
27.302.723/0001-00, estabe-
lecido na Rua Filadélfia, 4668, 
lote 15 Quadra 04 Jardim Los 
Angelos, CEP 87.509-640, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu alvará. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

SÚMULA DE LICENÇA INSTALAÇAO
Roberto dos Santos ME. inscrita no CNPJ. 05.564.507/0001-
91, torna público que requereu do IAT, Licença de Instalação, 
para o empreendimento de Extração de Areia e Cascalho, 
a ser implantado na Rua Arlindo de Castro, 07 – Vila dos 
Ferroviários, Morretes-PR.

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
Roberto dos Santos ME. inscrita no CNPJ. 05.564.507/0001-
91, torna público que recebeu do IAT, Licença Prévia n° 43185 
com vencimento em 15/04/022, para o empreendimento de 
Extração de Areia e Cascalho, a ser implantado na Rua Arlindo 
de Castro, 07 – Vila dos Ferroviários, Morretes-PR.

Umuarama goleia Juventude fora de
casa e joga pelo empate no Vierão

O Juventude vai precisar 
se superar para buscar classi-
ficação na Copa do Brasil de 
Futsal. Pela rodada de ida da 
primeira fase, neste sábado, 
o time douradense perdeu 
para o Umuarama por 4 a 1 
no Ginásio da Unigran, que 
está em fase final de reformas 
e adequação para a disputa 
da Liga Nacional de Futsal.

Para avançar, o Juventude 
precisa vencer a partida de 
volta no próximo sábado 
(15), na Capital da Amizade, 
às 19h. a partida acontece 
no Ginási o  d e  Esp ortes 
Amário Vieira da Costa, por 
qualquer placar, e levar a 
disputa para a prorroga-
ção. O classificado enfrenta 
na segunda fase quem avan-
çar de APAEFS e Pato Branco 
Futsal, o time paranaense em 
vantagem por ter vencido a 
ida por 9 a 0.

GOLS
O  c o n f r o n t o  e n t r e 

Juventude AG e Umuarama 
Futsal foi digno de duas 
equipes que estão tam-
bém na LNF e  começou 
com golaço logo no pri-
meiro minuto. O goleiro Léo 
Oliveira, em noite inspirada, 
tentou o lançamento para o 
pivô Ronaldo pelo alto. Do 
outro lado, Bigode saiu em 
falso e foi encoberto. Aos 
poucos,  os douradenses 
se recuperam dos golpes e 
foram em busca do empate. 
Com seis minutos de bola 
rolando, a pressão na saída 
de bola resultou no erro do 
Umuarama e Du aproveitou 
para igualar o placar em 1 a 
1. Depois, muita movimen-
tação e chances para os dois 

lados, mas nada de gols até 
o intervalo.

A  p a r t i d a  v o l t o u  n o 
segundo tempo no mesmo 
ritmo, com o Juventude AG 
criando mais oportunida-
des, parando duas vezes na 
trave e em excelentes defe-
sas de Léo Oliveira. Do outro 
lado, o Umuarama também 
perdeu chances e viu a bola 
explodir na trave de Bigode. 
O equilíbrio do jogo seguiu 
até que,  faltando cinco 
minutos para o fim, Jackson 
fez valer a habilidade de 
um pivô clássico, girou em 
cima da marcação e bateu 
no canto de Bigode, reco-
locando o Umuarama na 
frente no placar.

Imediatamente após o 
gol, o técnico Lucas Chioro 
chamou tempo e reorgani-
zou o Juventude AG com o 
goleiro-linha. A tática para 
tentar buscar o empate, 
porém, parou em um erro 
da arbitragem que não mar-
cou uma falta de Augusto em 
cima de Du. Max aproveitou a 
sobra da bola e, da sua qua-
dra, tocou para o gol vazio. 
Desestabilizado pelo lance, o 
JAG manteve o sistema e, em 
um erro na troca de passes, 
Augusto aproveitou e mar-
cou o quarto gol paranaense, 
fechando o placar em 4 a 1.

O placar deixado na casa do adversário foi de 4 a 1 para 
o Umuarama que pega o Juventude no sábado em casa

PORTAL LNF
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Palavras cruzadas

Cautela e discrição são as palavras de ordem 
para você nesta terça-feira. Sol e Lua continuam 
na Casa 12 e incentivam você a adotar uma pos-
tura mais quieta a reservada. Procure observar 
melhor o que acontece à sua volta e tente seguir 
os conselhos da sua intuição.

O Sol acentua o lado mais ambicioso do seu signo 
e você fará o que estiver ao seu alcance para se 
destacar na multidão. No trabalho, vai usar todo 
seu potencial para provar aos chefes que merece 
novas oportunidades. Pode até conquistar uma posi-
ção melhor no emprego, porque o céu indica um 
momento de conquistas e realizações para você.

Sol e Lua continuam brilhando intensamente na sua 
Casa do Conhecimento e você terá muita facilidade 
para aprender coisas novas. É um bom momento para 
estudar, ainda mais se você estiver se preparando para 
algum tipo de teste ou concurso. O dia também é favo-
rável para resolver questões de Justiça. 

Sol e Lua brilham intensamente no seu paraíso 
astral e garantem um momento de alegrias e 
conquistas para você. Aproveite a maré de sorte 
para investir nos seus objetivos. Os astros tam-
bém acentuam seu entusiasmo e bom humor. Se 
depender de charme e simpatia, seu sucesso nas 
paqueras está mais do que garantido. 

Tensões vão rondar o seu convívio com a família 
no início do dia e você deve ter muito jogo de 
cintura para não brigar com os parentes. Tente ser 
mais flexível. A fase continua muito favorável para 
quem pode trabalhar em casa, com boas chances 
de aumentar seus ganhos até o fim do dia.

Lua e Sol se juntam na sua Casa da Comunica-
ção, estimulando as conversas e negociações 
em todos os setores. Mensagens e encontros 
virtuais podem animar a paquera: aproveite para 
conhecer melhor o alvo. A dois, estimule o diá-
logo e aproveite para fazer planos com seu amor.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 11 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São 
instáveis, volúveis e inconstantes, levianos ou irresponsáveis, dependendo da companhia 
que tiverem naquele momento. São vulneráveis e influenciáveis. Por outro lado, inteligentes 
e aprendem tudo com facilidade.  Seu número principal, é o 13, formado de 1, do Sol e de 
3, símbolo de Júpiter. São dois astros de natureza harmônica entre si. Mas a soma dá o 4 
de Urano, que revela modernidade e originalidade.

Horóscopo nascido em 11 de maio 

Sol e Lua iluminam a casa da união e inspiram 
você a trabalhar em equipe para conquistar seus 
objetivos. Claro que é preciso respeitar o distan-
ciamento social, mas você poderá contar com o 
apoio dos colegas para agilizar as tarefas e cum-
prir logo as metas em comum.

A Lua em quadratura com Saturno alerta que você 
pode ser forçado a repensar alguns objetivos e 
até abrir mão de um projeto que tem para o seu 
futuro. Mudanças quase sempre são difíceis, mas 
será mais fácil lidar com elas se você conseguir 
desapegar e, simplesmente, seguir adiante.

As coisas podem não sair exatamente como você 
planejou no início do dia. A Lua sinaliza desafios 
no trabalho ou em relação há algo muito dese-
jado. Procure encarar os obstáculos com leveza. 
No romance, você vai usar todo o seu charme 
para envolver seu amor. Só evite impor demais 
as suas vontades: saiba ceder.

O céu anuncia uma ótima fase para o seu bolso. 
Sol e Lua se unem na sua casa das finanças e 
anunciam um período de muita sorte para você 
neste setor. Você pode ter boas ideias ou boas 
oportunidades de aumentar seus ganhos. 

Confie em seus instintos e siga sua intuição. 
Conhecer seus pontos fortes e aqueles aspec-
tos que você ainda precisa evoluir possibilita que 
você explore melhor as oportunidades e reco-
nheça suas limitações, aceitando o processo de 
evolução. 

Procure ter cuidado com as palavras ao defender 
suas ideias no trabalho, pois Saturno na Casa 
3 pode fazer você agir e falar de modo muito 
duro ou autoritário. Só não exagere: respeite seus 
limites e a sua saúde. Assuntos de casa e família 
terão prioridade no início da noite.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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VIDEOGAME
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PINACOTECA
DOTESXIS
AOSETN
TCGOSTOSO

DIETAECOS
CLEROALI

BOASFESTAS
SOODALI

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Cédulas
de

dinheiro

Oscar Go-
doy, comen-
tarista de

futebol

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Deslo-
camentos

aéreos

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Ente de
uma só
perna
(Folc.)

Assi-
natura

(abrev.)

Divisão de
uma peça

teatral

O popular
"jegue"

(pl.)

Antigo
conjunto 

de bens da
noiva (pl.)
Teclar, na 
lingua-
gem da
internet

Unidade
de pre-
sídios

Significado
do "S", 
da sigla
BNDES

Trata-
mento

para per-
der peso

Vogais 
de "mole"

A classe
dos

padres

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Fora de
(?):

descon-
trolado

Desejos
de fim
de ano

Hiato
de "voo"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Derrame
(pop.)

Movimen-
te o corpo

Cintura
de calças
Recipiente

de tinta

Passei
por filtro

Órgão da 
ONU (sigla)
Antecede
o inverno

Estúdio de
filmagem
Talher que

espeta

Pedra, 
em tupi

O maior é
o fêmur

Nome da
letra "X"
Ponto

cardeal

Cara;
semblante

Jogo
eletrônico

Litro
(símbolo)

A mulher da 
terceira idade

Carinho;
meiguice

Caneta fluo-
rescente

Saboroso

Muito
esticado

Custosas
(fig.)

Ponto, em
inglês

Coletivo
de "qua-

dros"

3/avc — dot — itá — rod — set. 4/dalí. 5/aedes.
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E

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

J A C A P O E T
M E R C E S A
L R O C P D

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

E N G E N H O C A

(?)
vermelha,
fenômeno
oceânico

Tecla de 
gravado-

res

Trajetória
do satélite
de teleco-

municações

Carlinhos
Brown, 
percus-
sionista

Grande
fruto com
peso de

até 40 kg

Observar
como o
agente
secreto

Vossa (?):
a origem
do prono-
me "você"

Movimento
artístico 

de Picasso 
e Braque

Máquina
bélica que

abatia
muralhas

Centro de 
Proces-
samento
de Dados

(?) Leão:
a musa 

da Bossa
Nova

Elizabeth
(?), a

Rainha
Virgem

(?) Diego,
cidade da
Califórnia

(EUA)
Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Paradisía-
ca praia

de Itacaré
(BA)

(?)-2, o 
bombar-

deiro
invisível

(?) de ro-
sas: tempo
tranquilo

e feliz

Alerta,
em inglês

BílisEncarecer 

Presidente dos EUA interpretado no Cinema
por Daniel Day-Lewis, ator britânico

homenageado em 29/4/2017 pelos 60 anos
de seu nascimento

Aparelho
de blitzes

da Lei
Seca

Antiga
novela de
Benedito

Rui Barbo-
sa (1993)

Et cetera
(abrev.)
Pneu de
reserva

Lou (?),
cantor
Pelo de
escovas

Condição
das

pessoas
que são 
candida-

tas à
cirurgia

bariátrica

Morcego,
em inglês
Fogo, em

inglês

Poeta, 
em inglês

Goma

Classe
social dos

nobres

3/bat. 4/fire — poet — reed. 5/alert. 6/aríete. 9/engenhoca — fidalguia. 14/abraham lincoln.

Defumação com pó de café e açúcar
A defumação com pó de café e açú-

car é muito utilizada no intuito de 
purificar o ambiente do nosso lar ou 
até mesmo energizar isso com positi-
vidade. Só quem já viveu em ambien-
tes repletos de negatividade sabe como 
isso pode ser desagradável. A prática 
é muito simples e com bastante aten-
ção será possível fazer a defumação de 
maneira correta melhorando muito as 
energias presentes no seu lar.

Antes de começar a fazer se recar-
regue de energias positivas. Encha 
o seu coração de esperança e de ale-
gria, tenha em mente que essa é uma 

atividade que só atrairá o bem de sua 
residência, portanto, coloque ali toda 
a sua fé e boa vontade.

M a t e r i a i s  n e ce s s á r i o s :  u m 
punhado de açúcar, um punhado de 
café, um pouco de folha de louro, um 
pouco de camomila seca, um recipiente 
para misturar tudo, uma panela ou 
recipiente de metal e alguns carvões 
não muito grandes.

Modo de fazer: você deverá misturar 
em um recipiente qualquer todos os itens 
necessários, desde o açúcar até a camo-
mila seca. Acenda o carvão, dependendo 
do tamanho você consegue fazer isso em 

acendedores ou até mesmo na boca do 
fogão. Depois que o carvão estiver bem 
vermelho, aceso, você deverá colocá-lo 
na panela ou vasilha de metal que você 
escolheu. Pegue aos poucos no outro 
recipiente alguma quantidade da mistura 
e vá colocando sobre o carvão em brasa.

Quando você colocar toda a mistura 
no carvão, uma fumaça densa e muito 
perfumada começará a sair da panela. 
Dirija-se até a frente de sua casa com a 
panela e o recipiente cheio da mistura.

Conforme a fumaça enfraquece, vá 
adicionando mais da mistura na panela 
com carvão. Na frente de sua casa, vá 

andando com a panela enquanto espa-
lha fumaça por toda a extensão de seu 
quintal/varanda/porta.

Ao terminar de visitar todos os cômo-
dos, deixe a panela no quarto mais fundo 
da casa, não apague o carvão, ele deverá 
apagar-se sozinho.

Enquanto você o faz, pode pedir pro-
teção pela defumação com pó de café e 
açúcar, você logo sentirá a diferença.

A defumação com pó de café e açú-
car é, sem sombra de dúvidas uma ótimo 
para todas as pessoas que gostam de 
rituais purificantes.

Fonte: Mundos de Perséfone
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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Ler fornece ao espírito materiais 

para o conhecimento, mas só o pen-
sar faz nosso o que lemos.

(John Locke)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Celso Hiroshi Iocohama, Ca-
roline Merino, Gilberto Zamprogna , Sergio Jonco Pioveza,  João Paulo Souza Oliveira, João Romão Gonzales 
Aguilera e Uelinton Ricardo. Da coluna: felicidades.

Andrei Ferreira entrega as chaves da Tracker Zero KM, ao casal Márcio Gregor Lopes e Suely dos Santos

Novidades GM 
A General Motors finalmente confir-
ma que fará uma nova picape para 
o mercado brasileiro. O modelo, 

que “irá complementar a linha de 
picapes” da marca no Brasil, ficará 

posicionada abaixo da Chevrolet S10, 
produzida com a mesma plataforma 
que Onix, Onix Plus e Tracker  com 
previsão de lançamento para 2022 
e produção foi confirmada para São 
Caetano do Sul (SP). Esta nova pi-
cape já estava prevista no plano de 
renovação da GM no Brasil, quando 
iniciou a produção dos modelos GEM 
no país, começando com Chevrolet 

Onix e Onix Plus. Como utilizará esta 
plataforma, não há como fugir da 
ideia de que é uma picape mono-

bloco menor que a S10, algo que já 
havia sido adiantado diversas vezes 
por toda a mídia no país.  De acordo 

com a fabricante, a primeira fase 
da adaptação começará nas próxi-
mas semanas e a fábrica receberá 
ferramentais específicos, além de 

readequar o fluxo fabril. Faz parte do 
investimento de R$ 10 bilhões que a 

GM retomou recentemente.

Tracker, SUV da Chevrolet, estrela da 
campanha dos 55 anos da GAZIN é 

sorteada, em Douradina!
 

Um buzinaço pelas ruas de Umuarama deu boas vin-
das para Márcio Gregor Lopes e sua esposa Suely dos 
Santos que vieram especialmente de Douradina para a 
entrega das chaves de sua Tracker, Zero km. A manhã 
foi festiva e de muita alegria pois esta foi a primeira 
Tracker entregue aqui no Paraná. Até o final do ano 

será totalizada a entrega de  55 unidades 
Tracker GM para comemorar os 55 anos da 
GAZIN. O felizardo comprou uma Bicicleta 

na Gazin, preencheu vários cupons e um de-
les foi o SORTEADO. Agora ele desfilou pelas 
ruas de Umuarama e de Douradinha com a 
sua Tracker . O prêmio  foi sorteado dia 7 

de abril na GAZIN e entregue ontem (10) na 
Concessionária UVEL Umuarama. 

  Uvel, o melhor lugar para comprar 
seu carro!  

THIAGO CASONI / DIVULGAÇÃO

ESTRELA
O  design moderno do novo Che-
vrolet Tracker  está encantando 
os consumidores do site e das 

loja Gazin em todo Brasil. A cam-
panha lançada recentemente em 
live com o cantor Daniel destaca 
55 unidades do SUV Chevrolet 

Tracker adquiridas na Concessio-
nária Uvel de Umuarama -, que 
serão sorteadas uma a cada se-

mana para comemorar os 55 anos 
da Gazin.  O sorteio começou  em 
dezembro e vai até dezembro de 
2021 para quem comprar no site 

e lojas Gazin. 

*** 

O SUV da Chevrolet é o mais ven-
dido do segmento, e o que mais 
cresce em vendas no Brasil. “O 

Chevrolet Tracker inova por entre-
gar tudo aquilo que o consumidor 
realmente valoriza, sem precisar 

fazer renúncias. Tem porte de 
SUV de verdade e oferece tec-

nologias surpreendentes como o 
Wi-Fi e o alerta de colisão com 
sistema de frenagem autônoma 
de emergência”, destacam os 

diretores da Uvel Joaquim Pereira 
e Ivanildo Coutinho.
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