
Licitação de R$ 79,6 milhões garante
melhorias nas rodovias do Noroeste

DIA 1º DE JULHO ACONTECERÁ A ABERTURA DOS ENVELOPES

O DER/PR está licitando a execução de serviços de conservação e manutenção de 307,56 quilômetros de rodovias no Noroeste do 
Estado. Empresas ou consórcios interessados devem protocolar suas propostas de preços e documentos de habilitação até o dia 
30 de junho. O valor estimado para o contrato é de R$ 79.677.833,88. A modalidade utilizada é a Concorrência Pública, em que é 
considerada vencedora a participante que oferecer o menor preço. l 7
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Vitória
O time profissional de futsal masculino de 

Umuarama venceu em casa ontem a primeira partida 
das oitavas de finais por um placar de 4 a 3. O 

adversário foi o time de Campo Mourão que precisa 
vencer em casa o jogo de volta, dia 14, às 17h, para 

levar a partida à prorrogação.

Caos

Requerimento
pede intervenção
do PR na Saúde

do Município 
l 6

ALEX MIRANDA

Pfizer

Agenda informa
sobre licitações
programadas
para junho

l 5

Incêndio em
fábrica deixa

barracão
comprometido

l 8

Jogadores da
seleção vão

jogar a
Copa América

l 10

A 12ª Regional de 
Saúde, com sede em 
Umuarama, recebeu 
ontem 1.170 doses do 
imunizante Cominarty, 
vacina contra covid-19 
produzida pelas 
fabricantes Pfizer/
BioNTech. Em todo 
o Estado, foram 
distribuídas 37.440 
doses, na remessa que 
foi enviada para 32 
municípios paranaenses. 
l 4
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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 % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,31 - 2,37 6,76
IGP-M (FGV) 1,51 4,10 14,39 37,04
IGP-DI (FGV) 2,22 - 10,38 33,46

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,3110 1,3202 1,3704
IGP-DI (FGV) 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

4/5 a 4/6 0,5000 0,1590 0,0000
5/5 a 5/6 0,5000 0,1590 0,0000
6/5 a 6/6 0,5000 0,2019 0,0000
7/5 a 7/6 0,5000 0,2019 0,0000
8/5 a 8/6 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,74% 28,29 
Vale ON -0,97% 111,80 
ItauUnibanco PN +2,35% 33,04 
Bradesco PN +1,25% 28,44 
Azul PN +5,57% 47,20 
Natura ON +4,46% 56,86

IBOVESPA: +0,50% 130.776 pontos

Iene 109,28
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 94,98

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,0360 5,0370 -3,6%

PTAX  (BC) -0,3% 5,0492 5,0498 -3,5%

PARALELO 0,0% 4,9200 5,3300 -2,9%

TURISMO 0,0% 4,9200 5,3100 -2,9%

EURO -0,1% 6,1580 6,1608 -3,7%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 1.806,60 1.829,52 1,27 6,37 13,53
Norte 1.823,31 - 0,84 3,28 13,24
Oeste 1.838,35 - 1,44 4,54 13,51

DÓLAR 07/06

Iene R$ 0,0462
Libra est. R$ 7,16
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.328,73 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/06 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)

ABR MAI JUN
TJLP (%) 4,61 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 jul/21 1.560,25 -23,50 -1,9%
FARELO jul/21 386,90 -9,30 -12,4%
MILHO jul/21 679,25 -3,50 -7,2%
TRIGO jul/21 680,00 -7,75 -10,7%

SOJA 155,10 -0,8% -5,5% 154,00
MILHO 83,97 0,0% -14,1% 84,00
TRIGO 82,08 -0,2% -9,3% 82,00
BOI GORDO 296,48 0,6% -0,5% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/06 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 07/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 -1,8% -2,4%
SOJA Paranaguá 171,00 -2,8% -3,9%
MILHO Cascavel 93,00 0,0% -10,6%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

12 GERAL   Terça-feira 8 de junho de 2021 @oparana hojenews

Loterias
concurso: 2378Megasena

02 06 11 12 14 15 16 17 
18 19 21 22 23 24 25

Lotofácil concurso:2249

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 464

03 05 39 43 44 50

concurso: 2231

concurso: 1646

02 05 10 23 29 36

concurso: 6768
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 05 01 04 07 03 07

Super Sete concurso: 101C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2184

03 07 10 14 17 24 30 32 45 48 
55 58 60 62 83 87 92 94 97 99

Lotomania

79.634
97.277
81.373
46.089
84.241

10 24 37 64 68 72 73
PALMAS/TO

17 37 38 51 56

ABRIL

07 10 11 15 21 25 31

concurso: 5583

11 37 38 41 49 54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Terça 8/6/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
10/06- 07h54

Paranaguá
max 21
min 18

max 24
min 17

Cascavel
max 20
min 14

Foz do Iguaçu
max 22
min 16

max 22
min 15

Curitiba
max 20
min 16

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 9/6/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Quinta 10/6/2021

 Curitiba - O Complexo 
Hospital de Clínicas - UFPR/
Ebserh participa de um 
estudo clínico internacional 
que investiga um medica-
mento (antiviral)  como 
possível tratamento para 
a covid-19. Os testes clí-
nicos preliminares indica-
ram segurança e eficácia 

do medicamento. Como 
o estudo precisa de mais 
uma etapa de testes, pre-
cisa de voluntários. 

Para participar, os interes-
sados precisam ter testado 
positivo para covid-19 nos 
últimos quatro dias e seguir 
os seguintes critérios: não 
ter recebido nenhuma dose 

de vacina contra a covid-19 
e ter a confirmação por PCR 
ou teste rápido com até 5 
dias do início dos sintomas. 
Além disso, é necessário apre-
sentar ao menos um fator de 
risco como: ter idade maior 
do que 60 anos, obesidade, 
doença renal crônica, dia-
betes, problemas cardíacos 

graves, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) 
ou câncer ativo.

Para mais informações 
e cadastro, os voluntários 
devem entrar em contato 
pelo telefone (41) 99116-0066 
(telefone/WhatsApp), que 
está disponível todos os dias, 
inclusive aos fins de semana. 

 Brasília - O Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
disse que a pasta negocia 
a aquisição de 100 milhões 
de doses de vacinas desen-
volvidas  pela  empr e s a 
norte-americana Moderna 
contra a covid-19. As infor-
mações foram dadas nessa 
segunda-feira (7). 

Em março, a pasta já 
negociava a aquisição de 13 
milhões de doses de vacinas 
desenvolvidas pela empresa. 
A possibilidade de obter 
doses da vacina havia sido 
discutida em reunião entre 
integrantes da Saúde e repre-
sentantes da Moderna.

As discussões começaram 

em meio a  cr ít icas  de 
demora da pasta para fechar 
acordos e em um momento 
em que o país enfrentava 
nova escalada da epidemia, 
com relatos de colapso no 
sistema de saúde em dife-
rentes estados.

Em audiência no Senado 
em fevereiro, o até então 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, comentou a pos-
sibilidade de compra das 
doses da Moderna, mas se 
queixou do valor exigido 
pela empresa.

“A Moderna nos apresen-
tou uma proposta também 
em um altíssimo valor de 
US$ 37 a dose, e nós topamos 

negociar, mas só entrega em 
outubro”, disse, sobre a pro-
posta da época.

Ainda não houve pedido 
da Moderna para aval à 
aplicação da vacina no 
Brasil,  o que é definido 
por meio da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária). O imunizante, 
no entanto, já foi aprovado 
por outras agências regu-
ladoras reconhecidas, caso 
da EMA (Europa) e do FDA 
(Estados Unidos).

Durante os testes clínicos, 
a vacina registrou 94,1% de 
eficácia na proteção de casos 
sintomáticos de covid-19.

A  e m p re s a  M o d e r n a 

anunciou no mês de maio 
que sua vacina contra a 
covid-19 é “altamente efi-
caz” em adolescentes de 
12 a 17 anos, segundo os 
resultados completos dos 
ensaios clínicos.

O estudo da Moderna 
foi feito com mais de 3.700 
participantes entre 12 e 17 
anos nos Estados Unidos, 
dos quais dois terços rece-
beram a vacina e um terço 
recebeu placebo.

A empresa anunciou 
ontem que apresentou pedi-
dos para a autorização de 
uso de sua vacina contra a 
covid-19 em adolescentes no 
Canadá e na União Europeia. 

 São Paulo - Em reunião 
com o Fórum dos Gover-
nadores do Brasil, a ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) confirmou a anteci-
pação do envio de 4 milhões 
de doses da Astrazeneca, 
por meio da aliança Covax 
Facility, para o Brasil em 
junho. O primeiro lote chega 
já no dia 14.

Segundo o coordena-
dor do fórum para vacinas, 
Wellington Dias (PT-PI), 
serão quatro remessas do 
imunizante: 14, 16, 21 e 
23 de junho. Os três pri-
meiros devem chegar com 
1.036.800 doses e o último, 
938.400.

Em abril, os governado-
res tiveram a primeira reu-
nião com a ONU, solicitando 
a antecipação das doses 
para o Brasil, diante do ele-
vado número de mortes 
e de contágio. No final de 
maio, reforçaram o pedido. 
O Ministério da Saúde infor-
mou, no último dia 25, a 
antecipação das 4 milhões 
de doses, mas sem detalhes 
a respeito do calendário. 

Queiroga diz que negocia 100 mi 
de doses de vacinas da Moderna

ONU diz que 
novo lote 
chega dia 14

Hospital de Clínicas do Paraná procura voluntários

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

23 16
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20 11 23 12
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Crescente
18/6- 00h54

Minguante
2/06 - 04h26

Nova
10/06 - 07h54

Cheia
24/6 -15h40

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Eleitores de cinco municípios
voltam às urnas no domingo

Eleitores dos municípios 
Nova Pata do Iguaçu, no Paraná, 
Petrolândia, Santa Catarina, 
Campestre e Espera Feliz, de 
Minas Gerais e Sidrolândia, do 
Mato Grosso do Sul, voltarão 
às urnas no dia 13 de junho 
para eleger novos prefeitos e 
vice-prefeitos.

A legislação eleitoral deter-
mina que sejam realizadas novas 
eleições quando o candidato 
mais votado em uma eleição 
para uma prefeitura tiver o seu 
registro de candidatura inde-
ferido pela Justiça Eleitoral de 
forma definitiva.

Na cidade paranaense de Nova 
Prata do Iguaçu, os candidatos 
ao cargo de prefeito são Edilsom 

José Grassi (PSDB), Sandro 
Oltramari (PSB) e Sérgio Faust 
(PL). Em Campestre concorrem ao 
cargo de prefeito Marco Antonio 
Franco (DEM) e Rafael dos Santos 
(PV). Já em Espera Feliz, disputam 
o comando municipal os candi-
datos Adrian Oliveira Silva (PDT), 
Bartholomeu Miranda (PSB) e 
Oziel Gomes da Silva (PSD).

Por sua vez, em Sidrolândia os 
eleitores deverão escolher entre 
duas candidaturas: Vanda Camilo 
(PP) e Enelvo Felini (PSDB).

No município de Petrolândia 
os nomes que disputam a pre-
ferência do eleitorado são os 
seguintes: Ângela da Mota (MDB), 
Edson Padilha (Pode) e Irone 
Duarte (PP).

DATAS DAS SUPLEMENTARES
No início de dezembro de 2020, 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
definiu as datas para a realização 
das eleições suplementares em 2021. 
Esses pleitos ocorrem para preencher 
os cargos de prefeitos e vice-prefeitos 
municipais que ficam vagos devido 
ao indeferimento definitivo, pela 
Justiça Eleitoral, do registro dos can-
didatos mais votados nas Eleições 
Municipais de 2020.

A Portaria TSE nº 875/2020 fixou 
10 datas, entre março e dezem-
bro de 2021, nas quais os Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) podem 
marcar eleições suplementares, con-
forme a situação jurídica dos candi-
datos mais votados no ano passado 
nas localidades sob a sua jurisdição.

NOVA Pata do Iguaçu, no Paraná, é uma das cidades com novas eleições e os candidatos são Edilsom José Grassi (PSDB), Sandro Oltramari 
(PSB) e Sérgio Faust (PL)

DIVULGAÇÃO
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CPI ouve ministro
Marcelo Queiroga
pela segunda vez

A CPI da Covid vai ouvir, 
pela segunda vez, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. 
O depoimento marcado para 
hoje (terça-feira, 8), às 9 horas, 
foi antecipado pelos senado-
res depois que o Brasil decidiu 
sediar a Copa América e após 
a fala da infectologista Luana 
Araújo, ocorrida na última 
quarta-feira (2).

“Ele estava ontem com o 
presidente da República inau-
gurando a Copa América. Dia 
8, Marcelo Queiroga”, disse o 
presidente da comissão, Omar 
Aziz (PSD-AM) no dia 2 ao anun-
ciar a data do depoimento.

Já na reunião da última ter-
ça-feira (1º), senadores critica-
ram a decisão de o país rece-
ber o evento, a ser realizado 
entre junho e julho, diante de 
uma iminente terceira onda 
de covid-19 e após a Argentina 
desistir de sediar o torneio. A 
discussão prosseguiu na reu-
nião de quarta-feira. Para 
o relator, Renan Calheiros 
(MDB-AL), o episódio é mais 
um sinal da falta de autonomia 
do ministro da Saúde.

“Esse episódio da Copa 
América, em que ele se calou 
como Ministro da Saúde e preferiu 
ser ministro do silêncio, demons-
trou, de uma outra forma, que a 
autonomia realmente não existe”, 
apontou Renan.

A fala de Renan ocor-
reu durante o depoimento 
de Luana Araújo. A médica 
relatou sua dispensa da 
Secretaria Extraordinária de 
Enfrentamento à covid-19 do 
Ministério da Saúde. Luana 

Ciro Nogueira, presidente do PP, convidou 
os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e 
Damares Alves (Família, Mulher e Direitos Hu-
manos) para se filiarem ao partido. O senador 
piauiense disse que “gostaria muito de tê-los no 
partido, mas não há nada definido quanto ao 
estado” ao qual os dois seriam ligados. Jair Bol-
sonaro quer Tarcísio candidato ao governo de 
São Paulo em 2022. Ciro Nogueira também 
tenta filiar outros quatro ministros de Bolsonaro: 
Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tereza Cristi-
na (Agricultura), Fábio Faria (Comunicações) e 
Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). 
No sábado foi noticiado que, a pedido de 
Lula, integrantes da Executiva Nacional do 
PT têm buscado uma aproximação com Ciro 
Nogueira, com o objetivo de “roubar” o apoio 
do PP à reeleição de Bolsonaro.

QUEIROGA teria disso que Luana Araújo era “qualificada”, para exercer “qualquer fun-
ção pública”, mas que não foi nomeada por não ter “validação política”

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

chegou a ser anunciada, mas 
não nomeada e, segundo sena-
dores de oposição, esse seria 
mais um indício da existência 
de um “gabinete paralelo”, 
um grupo de pessoas que 
daria orientações externas 
ao presidente e interferiria 
no ministério.

No depoimento à CPI, a 
médica afirmou que não rece-
beu justificativa pela desistên-
cia de sua contratação como 
secretária extraordinária. Em 
uma audiência na Câmara 
dos Deputados no dia 26 de 
maio, 20 dias depois de prestar 
depoimento na CPI da Covid, 
Queiroga afirmou que Luana 
Araújo era uma “pessoa qualifi-
cada”, e que tinha as condições 
técnicas para exercer “qualquer 
função pública”, mas que não foi 
nomeada porque, além de “vali-
dação da técnica”, era necessá-
ria a “validação política”. Por 
isso, parlamentares esperam 
que o ministro responda sobre 

a sua real autonomia nesse 
retorno à CPI.

“Existe um gabinete nega-
cionista, um grupo que con-
tinua impedindo que os 
melhores quadros da ciência 
brasileira possam contribuir no 
enfrentamento à pandemia”, 
apontou o vice-presidente 
da CPI, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), que é 
autor de um dos requerimen-
tos de convocação.

Já o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) vê um “ato político” 
na segunda convocação de 
Marcelo Queiroga. Ele lamentou 
que o ministro tenha que inter-
romper suas atividades à frente 
da pasta para voltar à CPI.

“O que se vê são teorias. 
Todos ali conhecem como 
funciona a administração em 
relação a nomeações. O ato 
administrativo é discricioná-
rio. Não há nenhum elemento 
novo no sentido de condenar 
o governo”, avaliou. 

Discussão no legislativo

Foi apresentado ontem (segunda-feira, 7) durante 
sessão ordinária na Câmara Municipal de Umuarama, o 
requerimento com o pedido de cassação do mandato 
do prefeito Municipal. O documento foi protocolado 

pelo Deputado Estadual Delegado Fernando 
Ernandes Martins na quarta-feira (2) em visita 

às dependências do Poder Legislativo. Depois de 
protocolado, na sessão de ontem (7), o documento 

foi apresentado e recebeu a devida publicidade para 
que, na próxima semana, fosse apresentado em 

pauta para deliberação em plenário, ocasião em que 
os vereadores acatam ou não o pedido.

Ânimos inflamados
Nesta mesma sessão, 
onde alguns participantes 
– que provavelmente não 
estavam interessados em 
se informar a respeito 
do andamento legal 
do processo, ou seja, 
estavam mal informados 
ou sabe lá até mal-
intencionados, iniciaram 
uma pressão para que 
o presidente Fernando 
Galmassi – que foi quem 
teve de segurar o rojão 
– colocasse em votação 
ontem mesmo, um 
requerimento verbal de 
antecipação apresentado 
pelo advogado 
Deybson Bitencourt, 
em pronunciamento 
na Tribuna Livre. Sendo 
assim, foi colocado em 
votação e aprovado 
por unanimidade. A 
sessão foi suspensa 
por 5 minutos e depois 
foi realizado o sorteio 
de três parlamentares 
que constituíram a 
comissão para análise do 
documento.

ALEX MIRANDA

Antecipação
Com a aprovação, mesmo 
por antecipação ao que 
prevê o Regimento, o 
documento foi lido pelo 
secretário, Klebão dos 
Pneus, e depois iniciada a 
constituição da comissão, 
que deve encaminhar 
os documentos ao 
Executivo para que a 
Prefeitura manifeste 
defesa em 15 dias. A 
comissão analisará 
tanto a denúncia quanto 
à defesa, podendo 
arquivar o pedido ou 
sequenciá-lo, mas, 
a decisão final é do 
plenário, por meio de 
votação. Se houver 
aprovação, será aberto 
prazo para diligências 
e, no final da etapa, a 
Prefeitura será notificada 
para apresentar nova 
defesa. A conclusão 
se dará numa sessão 
especial de julgamento. 
Cada parlamentar terá 
15 minutos para se 
manifestar, enquanto a 
defesa terá uma hora.

Constituída
Na extensa sessão ordinária de ontem (7), que começou 

às 14h e só terminou pouco depois das 19h, foi escolhida, 
através de sorteio, a comissão que analisará e acompanhará 
o processo de pedido de cassação do prefeito do município. 
O presidente da comissão será o vereador Sorrisal - Amigo 

do Povo e a relatora será a vereadora Cris das Frutas. A 
vereadora Ana Novaes, ficará como membro da comissão.
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12ª Regional de
Umuarama recebeu
1.170 doses da Pfizer

O Governo do Estado come-
çou ontem (segunda-feira, 7) a 
distribuição de mais um lote do 
imunizante Cominarty, vacina 
contra covid-19 produzida pelas 
fabricantes Pfizer/BioNTech. São 
37.440 doses que chegaram ao 
Estado na última quinta-feira, 
(3). Esta é a remessa que será 
distribuída para o maior número 
de municípios até agora: são 32 
cidades paranaenses. Destas, 12 
recebem a Cominarty pela pri-
meira vez. Com isso, as vacinas 
chegarão a 19 das 22 Regionais 
de Saúde do Estado. A 12ª RS 
de Umuarama receberá 1.170 
doses do imunizante.

Além de Umuarama os 
municípios contemplados 
são: Paranaguá, Almirante 
Tamandaré, Araucária, Campo 
Largo, Curitiba, Fazenda 
Rio Grande, Piraquara, São 
José dos Pinhais, Castro, 
Ponta Grossa, Guarapuava, 
São Mateus do Sul, União 
da Vitória, Pato Branco, 
Francisco Beltrão, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, Campo 
Mourão, Paranavaí, Maringá, 
A p u c a ra n a ,  A ra p o n ga s , 
Cambé, Londrina, Cornélio 
Procópio, Jacarezinho, Santo 
Antônio da Platina, Guaíra, 
Marechal Cândido Rondon, 
Toledo e Telêmaco Borba.

A distribuição foi realizada à 
tarde e parte das Regionais teve 
que buscar as doses por via terres-
tre, no Centro de Medicamentos 

Mais doses
Uma nova remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech chegou ontem (7) 

à noite ao Paraná. Esse lote da fabricante é o maior do tipo até agora: 
são 145.080 novas doses, que integram a 23ª pauta de distribuição de 
imunizantes pelo Ministério da Saúde. Todas elas são destinadas à D1. 
Serão 86.964 doses destinadas a comorbidades, gestantes e puérperas 

e pessoas com deficiência (correspondente a 5% do total do grupo), 
42.264 para trabalhadores de educação do ensino básico (25% do 

grupo), 1.483 para forças de segurança e salvamento e Forças Armadas 
(4% do grupo) e 182 para trabalhadores do transporte aéreo.

Logística
A distribuição dos imunizantes Cominarty é mais limitada porque de-

manda especificidades técnicas para seu armazenamento e transporte. 
A vacina tem validade de até seis meses quando armazenadas em 

temperatura média de -70°C, o que requer freezers ultracongelantes. 
Na temperatura de 2ºC a 8ºC, a mesma das demais vacinas, o imuni-

zante tem validade de até 31 dias, segundo novas diretrizes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicadas em 28 de maio. 

Desta forma, o Estado tem uma janela de tempo disponível para distri-
buir as vacinas para o Interior e aplicá-las dentro do prazo, expandindo 

o número de municípios que podem recebê-la.

do Paraná (Cemepar), onde fica-
ram armazenadas.

“Graças à estrutura orga-
nizada e robusta do Paraná, 
temos conseguido distribuir 
cada vez mais doses para dife-
rentes municípios do Estado. 
Temos capacidade de vacinar 
centenas de milhares de pes-
soas por dia. As novas doses 
nos ajudam a continuar no 
nosso esforço de aplicar a 
vacina no braço dos paranaen-
ses no menor tempo possível”, 
afirmou o secretário estadual 
de Saúde, Beto Preto.

PRIMEIRAS DOSES
As vacinas desta remessa 

são destinadas à primeira dose 

(D1) dos três grupos prioritários 
contemplados: são 18.620 doses 
para comorbidades (1,55% da 
estimativa populacional do 
grupo), 18.620 para pessoas com 
deficiência permanente (4,64% 
do grupo), e 200 doses destina-
das a trabalhadores do trans-
porte aéreo (10% do grupo).

Essas doses integram a 
22ª pauta de distribuição do 
Ministério da Saúde, e se 
somam a 360.250 doses da 
vacina produzida pela parce-
ria entre Fiocruz/AstraZeneca/
Universidade de Oxford que che-
garam ao Estado na última quar-
ta-feira (2) e foram distribuídas 
na sexta (4). Assim, a remessa 
totaliza 397.690 doses entregues.

PARANÁ distribuiu 
37.440 doses do 
imunizante e prepara 
o encaminhamento 
de mais 145.080 para 
esta semana

GILSON ABREU/AEN

Repasse
A Secretaria de Estado da 
Fazenda já repassou aos 
municípios paranaenses R$ 4,6 
bilhões no acumulado de 2021 
(janeiro a maio). Esse valor 
representa aumento de 19% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Só no mês 
de maio, foram transferidos 
aos cofres públicos das 
prefeituras aproximadamente 
R$ 714 milhões.

Repasse II
As transferências são parcelas 
das receitas estaduais que 
devem ser repassadas aos 
municípios. Dentre elas, 
destacam-se o ICMS, o IPVA, o 
Fpex (Fundo de Exportação) e 
os royalties do petróleo.  

Polo tecnológico
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou 
a formação do polo 
tecnológico e de inovação 
de Cornélio Procópio com a 
forte participação da UTFPR 
(Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná) no 
Município. A universidade, 
segundo ele, acertou ao 
apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de inovação da 
cidade, que atua na formação 
e na qualificação profissional, 
com a prospecção de novos 
negócios para a incubadora 
de inovações e para o hotel 
tecnológico da UTFPR.    

Decadência
Quase metade - 30 de 69 - 
das universidades federais 
alerta que não vai conseguir 
chegar ao fim do ano com o 
orçamento atual, mesmo que 
todo ele seja desbloqueado. 
Juntas, elas reúnem mais 
de 500 mil dos 1,3 milhão 

Temas eleitorais
A Câmara dos Deputados 
promove uma comissão geral na 
quarta-feira (9), com o presidente 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), ministro Luís Roberto 
Barroso. O objetivo é debater 
duas propostas de emenda à 
Constituição em discussão na 
Câmara que tratam de temas 
eleitorais: a PEC que proíbe 
eleições próximas a feriados, e 
a PEC que prevê a adoção de urnas eletrônicas que permitam a 
impressão dos votos para possibilitar a auditagem das eleições.

universitários da rede. Entre 
elas, estão UFRJ, UFF, UFMA, 
UFBA, UFPE, UFABC e UFES. 
Isso significa que, em algum 
momento, prédios poderão ser 
fechados, atividades essenciais, 
como pesquisas que continuam 
mesmo na pandemia, 
pararão de ser realizadas e a 
possibilidade de um retorno 
presencial ainda em 2021 é 
descartada. Em algumas, até as 
aulas remotas podem parar.

Sustentabilidade
Agricultores do Paraná estão 
recorrendo a fontes de energia 
que causem menos impacto 
ao meio ambiente. O sistema 
é interligado à rede da Copel, 
o que rende energia quando 
não há sol suficiente. “Na 
área rural, a gente chegou a 
fazer alguns estudos com um 
avicultor de Cianorte e um 
produtor de leite de Castro e 
fizemos algumas simulações. 
A conta de energia desse 
produtor pode até zerar”, 
explicou Luiz Eliezer Ferreira, 
do departamento técnico e 
econômico da Federação da 
Agricultura do Paraná.

Raça do Paraná
A Purunã, primeira raça de 
bovino para corte desenvolvida 
no Paraná e a única idealizada 
por um centro estadual 
de pesquisa, o IDR-Paraná 
(Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná-Iapar-Emater), 
vem atraindo o interesse de 
pecuaristas de todo o Brasil. 
“A raça está hoje presente em 
todas as regiões, com destaque 
para os estados do Pará, Piauí, 
Bahia, Maranhão, Rondônia e 
Acre”, relata Piotre Laginski, 
pecuarista de Cascavel 
e diretor da Associação 
Brasileira de Criadores da 
Raça Purunã (ABCP).

ANTONIO AUGUSTO ASCOM
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Agenda informa
licitações e pregões
programados para junho

Casa do Empreendedor
Outro serviço de apoio é a Casa do Empreendedor, onde as empre-

sas podem buscar orientações, esclarecer dúvidas sobre a docu-
mentação, certidões e auxílio técnico para participar do processo. 

A agenda de licitações é uma ferramenta do programa “Umuarama 
Compra Mais” que reúne diversas secretarias da Prefeitura, o Se-

brae e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama 
com a meta de atrair fornecedores locais e ampliar a participação 

deles nas compras realizadas pela Prefeitura.

A Diretoria de Licitações e 
Contratos da Prefeitura atua-
lizou a agenda de licitações e 
pregões para facilitar a organi-
zação das empresas interessa-
das em vender ao município. 
Com isso, o fornecedor pode 
se informar com antecedên-
cia sobre materiais e serviços 
que a Prefeitura vai comprar e 
tem tempo hábil para juntar a 
documentação, realizar orça-
mentos e elaborar uma pro-
posta consistente para dispu-
tar os certames.

Estão agendadas licitações 
para instalação de 2.091,96 
m² de calçadas tipo paver 
de corredores do Cemitério, 
contratação de empresa para 
elaborar projetos e serviços 
de engenharia e arquitetura, 
fornecimento de gêneros ali-
mentícios (café, chá, açúcar 
e outros) para diversas secre-
tarias, fornecimento de peças 
e acessórios para caminhões, 
ônibus, furgões e caminhone-
tas diesel da frota do muni-
cípio ou que venham a ser 
incorporados.

Também a contratação de 
empresas para serviços repro-
gráficos, de engenharia elé-
trica (deslocamento de rede 
elétrica na Av. Olinda, ruas 
Humaitá e Dr. Luis Teixeira 
Mendes e substituição de 477 

luminárias públicas por LED), 
impressão de apostilas com 
atividades escolares e mate-
riais para aulas e aquisição de 
rolo compactador vibro-auto 
propelido. Contratação de 
empresas para instalar pas-
sarela metálica, fornecimento 
de peças e mão de obra para 
manutenção das roçadeiras e 
sopradores, aquisição de equi-
pamentos e materiais para a 
limpeza pública, fornecimento 
de adubos, fertilizantes, mate-
riais hidráulicos, roçadeira e 
pulverizador para a divisão 
de arborização, paisagismo e 
aterro sanitário.

Ainda fornecimento de 
materiais de expediente, 
seguro predial para a nova 
rodoviária, fornecimento de 
encapsuladora para a Farmácia 
de Manipulação Municipal, ela-
boração de projetos de enge-
nharia para duplicação da PR 
482 (Estrada Bonfim), entre a 
rodovia PR-323 e a Av. Portugal 

(3,5 km de extensão), vias mar-
ginais e obras de arte, forneci-
mento de mobiliário de aço 
(roupeiro, armário e estante), 
correias transportadoras e 
serviço de vulcanização para 
a usina de britagem, forneci-
mento de toners, tintas, car-
tuchos e fotocondutores, mão 
de obra e fornecimento de 
material para obras e reparos 
em calçadas, vias e canteiros.
A agenda pode sofrer alte-
rações, conforme novas lici-
tações forem publicadas, 
informa o diretor de Licitações 
e Contratos, Carlos Simões 
Garrido Júnior. As empresas 
interessadas devem buscar 
os canais de comunicação da 
Prefeitura, como o Portal da 
Transparência, opção‘Licita-
ções/Administração’, a Diretoria 
de Licitações e Contratos pelo 
telefone (44) 3621-4141 e o 
calendário de licitações no ban-
ner “Compra Mais”, no site da 
Prefeitura.

A agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Diário do Reino
Os ministros do STJ estão 
bravos. Ontem “perderam” um 
bom tempo julgando o caso de 
um ladrão de dois bifes de R$ 
4 num mercadinho de Minas 
Gerais. Absolveram-lhe.

Todo cuidado
A escolta do juiz Marcelo 
Bretas segue reforçada com 
patrulhas da PM em frente à 
sua residência, na Zona Sul do 
Rio de Janeiro. Mas sua moral 
não é mais a mesma.

A urna cobra 
Quem conhece João Doria Jr 
de perto crava sobre a notória 
foto na piscina de hotel de 
luxo no Rio, sem máscara e 
com deck lotado: ele chutou o 
balde. Mas sabe se defender.

Que covid?
Há um decreto estadual do 
Governo da Bahia proibindo 
festas e aglomerações, mas a 
turma da casa de cerimônias 
Céu de Pitinga, na paradisíaca 
Arraial D’Ajuda, em Porto 
Seguro, não quis ler. Para 
piorar, são médicos os noivos 
que receberam mais de 
200 convidados no fim de 
semana, com aglomeração 
e sem máscaras. O telefone 
da empresa estava desligado 
ontem e a reportagem não 
conseguiu contato com os 
noivos. 

Calça-justa
Filho do senador Fernando 
Bezerra, o prefeito de 
Petrolina, Miguel Coelho 
(MDB), quer ser candidato 
pelo partido ao Governo 
de Pernambuco em 2022, 
mas o cacique da legenda 
Jarbas Vasconcelos não quer 
aproximação com o presidente 
Bolsonaro. O senador Bezerra 
é líder do Governo no Senado.

O anjo da guarda
A morte de Mozart Vianna, ontem, deixou Brasília órfã 

daquele que se tornou - para a imprensa, para a sociedade e 
para numerosas gerações de parlamentares - um exemplo de 

servidor público. Mozart foi o anjo da guarda de 12 presidentes 
da Câmara dos Deputados, como secretário-geral da Mesa 

Diretora, entre outras funções que exerceu até se aposentar 
há poucos anos. Deve-se a ele a idealização de um manual 
do regimento para repórteres entenderem (e relatarem) o 

cotidiano do Congresso. Foram pelas suas mãos, orientações, 
dicas e serviços que centenas de leis importantes avançaram 
na Mesa da Casa, ao guiar com discrição e humildade tantos 

presidentes. Por todos esses anos, o Brasil teve uma eminência 
parda no Legislativo e não sabia. 

Startups
O setor de Inovação e 
Tecnologia comemora sanção 
do presidente Bolsonaro ao 
Marco Legal das Startups. A 
nova lei melhora o ambiente 
de negócios. Protocolado 
pelo deputado Laércio 
Oliveira (PP-SE) em 2012, o 
“PL da Sociedade Anônima 
Simplificada” foi absorvido 
pela nova legislação e 
promoveu uma mudança 
significativa na composição 
das empresas de pequeno e 
médio porte.

Ambiente plugado
“Até então, a gente não tinha 
nenhuma norma que definia 
o que era uma startup. Agora, 
outras regulamentações 
devem vir de estados e 
municípios”, afirma Laércio. 
“É uma revolução. Agora as 
sociedades limitadas podem 
entrar no mercado de capitais 
migrando para o regime 
simplificado”.

Corre, Mamãe
O deputado estadual Arthur 
do Val, o “Mamãe Falei”, 
filiado ao Patriota, diz a 
aliados que vai procurar 
outra legenda caso o 
presidente Bolsonaro se filie 
ao partido. Se for para o 
DEM, disputará espaço com 
Kim Kataguiri. Ambos são 
egressos do MBL.

Turista acidental 
O ministro do Turismo, Gilson 
Machado, foi convidado a se 
filiar ao PTB para se lançar 
candidato ao Senado por 
Pernambuco.

Nas redes
Siga a Coluna nas redes: @
colunaesplanada no Twitter 
e Coluna.Esplanada no 
Facebook e Instagram.
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Requerimento pede intervenção
do Estado na Saúde do Município

Foi entregue ontem (segun-
da-feira, 7), pela manhã, 
ao presidente da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
Fernando Galmassi, um reque-
rimento elaborado por qua-
tro moradores do município, 
pedindo a intervenção em 
todos os serviços de saúde 
prestados pelo Município ao 
cidadão umuaramense.

O documento, assinado 
por Odhacio Ramajhal Batista; 
Flávia Silva de Azevedo; Roberto 
Rodrigues e Sander Henrique 
Freitas solicita ao Poder legis-
lativo de forma urgente, inclu-
sive via sessão extraordinária, 
o pedido de intervenção do 
Município, por descumpri-
mento de princípios fundamen-
tais, indicados na Constituição 

Cidade registra mais 
7 mortes por covid no 
último final de semana

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama registrou 
sete mortes de pessoas acome-
tidas pela covid-19 no município 
entre a sexta-feira (4) e domingo 
(6). Foram quatro homens de 42, 
45 (2) e 50 anos, três no Hospital 
Uopeccan e o quarto no Pronto 
Atendimento Municipal, e três 
mulheres de 72, 85 e 87 anos, 
uma no Hospital Cemil e duas 
no PA 24h.

Com isso, a cidade atinge 
a triste marca de 211 pessoas 
vitimadas pela doença desde 
29 de abril do ano passado – 
data da primeira morte.

Nesta segunda-feira (7) a 
Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou mais 78 casos de 
Covid (42 mulheres, 33 homens 
e três crianças), elevando para 
12.501 o total de diagnósticos 
positivos acumulados desde o 
início da pandemia.

Estadual, notadamente os arti-
gos: 12, inciso II; 13, inciso XII; 17, 
inciso VII; 165; 167.

Além de citar o caos na 
saúde pública do município, 
com o avanço de casos de 
covid, o requerimento tam-
bém ressalta detalhes do aten-
dimento prestado no Pronto 
Atendimento 24hr.

“Considerando o caos insta-
lado na saúde umuaramense, 
notoriamente noticiado pela 
imprensa, destacando-se os 
lastimáveis eventos do dia 
30/05/2021, que demonstram 
estar nosso município descum-
prindo princípios fundamen-
tais indicados na Constituição 
Estadual do Paraná, ultrapas-
sando 200 mortes até o pre-
sente momento, conforme 

boletim epidemiológico divul-
gado pelo Secretaria Municipal 
da Saúde, no dia 04/06/2021”.

O requerimento cita ainda 
que o PA24horas foi construído 
para atender cidadãos com 
outras doenças e não pacien-
tes acometidos pela covid-19, 
no entanto, há alguns meses, 
devido à falta de leitos nos hos-
pitais credenciados pelo SUS, 
presta atendimento e serve 
como hospital de campanha.

É relatado no documento 
também que o Estado do Paraná 
é obrigado a garantir a imediata 
transferência dos pacientes 
que aguardam leitos; elaborar 
planos de contingência para 
orientar gestores municipais. A 
União é obrigada a implementar 
ou fornecer recursos ao Paraná 

para a implementação de Centro 
de Referência Emergencial e 
Provisório, com estrutura de 
UTI e enfermaria com capaci-
dade e adequação para aten-
der os pacientes com covid-
19, conforme Procuradoria 
Geral de Justiça.

Ainda consta no texto que a 
Procuradoria Geral de Justiça 
do Paraná expediu recomen-
dação administrativa ao secre-
tário estadual de Saúde para 
que sejam adotadas medidas 
concretas e efetivas de coorde-
nação, planejamento, organi-
zação e controle no combate 
à pandemia de covid-19 no 
Paraná, em face da competên-
cia estadual para tais iniciati-
vas, prevista na legislação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 

bem como na CEPR.
Baseados no artigo 35 da 

Constituição Federal e artigo 20 
da Constituição Estadual, entre-
garam o documento aso presi-
dente da Câmara, Fernando 
Galmassi, que estava acompa-
nhado dos outros 9 vereadores.

O documento será anali-
sado pela equipe técnica legis-
lativa da Câmara Municipal e, de 
acordo com o presidente, uma 
reunião está sendo pleiteada 
com todos os prefeitos que inte-
gram a Amerios (Associação dos 
Municípios de Entre Rios) para 
que possam estar cientes do 
teor do documento, tendo em 
vista que pacientes de toda 
a região fazem uso da saúde 
pública oferecida nos hospitais 
de Umuarama.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) registrou 56.702 
doses de vacinas contra a 
covid-19 aplicadas durante 
este fim de semana no Paraná. 
Ao todo, 126 municípios de 21 
Regionais de Saúde participa-
ram das ações que fazem parte 
da campanha do Governo 
do Estado de vacinação “de 
domingo a domingo”.

Na região compreendida 
pela 12ª Regional de Saúde, 
com sede em Umuarama, em 
10 municípios foram vacinadas 
2.919 pessoas.

“Reforçamos a necessidade 
de mais ações como essas. Toda 
iniciativa que tenha o objetivo de 
alcançar e imunizar mais pessoas 
deve ser replicada. Estamos pas-
sando por um momento difícil, 
e tendo vacina precisamos fazer 
com que essas doses cheguem 
até o braço dos paranaenses”, 
afirmou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

A logística de distribuição 
das doses é articulada pela 
Imunização da Sesa e Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) em um prazo de até 
24 horas após o recebimento 
das vacinas. Este trabalho per-
mitiu que o lote de mais de 360 
mil vacinas da AstraZeneca/
Fiocruz recebidas na semana 
passada, fossem enviadas na 

Desses, 11.820 umuara-
menses conseguiram se recu-
perar, 446 positivados estão 
atualmente em isolamento 
domiciliar, 56 seguem hospi-
talizados (16 em unidades de 
terapia intensiva e 40 em enfer-
maria) e há ainda 1.533 pes-
soas com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, aguardando 
resultados de exames ou alta 
do isolamento.

O município já acumula 
30.735 notificações de sín-
dromes gripais (a partir de 
março/2020), das quais 16.701 
foram descartadas para o vírus.

A ocupação de UTIs nos hos-
pitais da cidade com ala Covid 
mantém-se em 100% (37 pacien-
tes internados) e nas enfermarias 
a taxa de ocupação também é 
altíssima (93,7%), com 60 pacien-
tes nos 64 leitos conveniados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Região de Umuarama vacinou
quase 3 mil no fim de semana

última sexta-feira (4).
“A força-tarefa para agilizar 

o envio das doses possibilita 
que os municípios recebam 
os imunizantes o mais rápido 
possível e deem continuidade 
à vacinação. Não podemos 
perder tempo, tão logo as vaci-
nas chegam já são distribuídas 
e disponibilizadas a popula-
ção”, disse Beto Preto.

NA região compreendida pela 12ª Regional de Saúde, com sede em Umuarama, em 10 muni-
cípios foram vacinadas 2.919 pessoas

AMÉRICO ANTONIO/SESA
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R$ 79,6 milhões garantem melhorias
em 307 kms de rodovias no Noroeste

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) está lici-
tando a execução de serviços 
de conservação e manuten-
ção de 307,56 quilômetros de 
rodovias na região Noroeste 
do Estado. Empresas ou con-
sórcios interessados devem 
protocolar suas propostas de 
preços e documentos de habi-
litação até o dia 30 de junho. O 
valor estimado para o contrato 
é de R$ 79.677.833,88.

“Além de obras de duplica-
ção, terceiras faixas, pavimen-
tação, projetos e manutenção 
de rodovias já em andamento, 
a região Noroeste está sendo 
contemplada agora com ainda 
mais um contrato de con-
servação do pavimento, um 
investimento de quase R$ 80 
milhões. Com isso o governo 
Ratinho Junior garante cober-
tura total da malha rodoviária 
local, garante a infraestrutura 
necessária para o Noroeste 
continuar se desenvolvendo e 
produzindo”, afirma o secretá-
rio estadual de Infraestrutura 
e Logística, Sandro Alex. “E 
temos mais novidades pro-
gramadas para a região, que 
deverão ser divulgadas já nos 
próximos dias”.

No dia 1º de julho, às 14 
horas, será a abertura dos 
envelopes das propostas de 
preços, seguida de análise pela 
comissão de licitação, com 
publicação do resultado em 
Diário Oficial e no portal com-
pras Paraná nos dias seguin-
tes. A modalidade utilizada é 

Senac abre matrículas para os cursos
técnicos de Enfermagem e Podologia

O Senac de Umuarama 
acaba de lançar a campanha 
“O amanhã você constrói 
hoje” e abre suas matrícu-
las para os seguintes cursos 
técnicos que se iniciam no 
segundo semestre: Técnico 
em Enfermagem, Técnico 
em Podologia e Técnico em 
Administração.

Além da qualidade dos 
cursos, infraestrutura e do 
corpo docente, o Senac PR 
está disponibilizando um chip 

a Concorrência Pública, em 
que é considerada vencedora 
a participante que oferecer o 
menor preço.

O contrato prevê a execu-
ção de serviços rotineiros de 
conservação, como remendos 
profundos e superficiais, fre-
sagem, reperfilagem, micror-
revestimento, melhorias no 
sistema de drenagem e na 
sinalização horizontal.

MUNICÍPIOS
Serão atendidas as rodo-

vias que passam por Cianorte, 
C i d a d e  G a ú c h a ,  F l o ra í , 
Guaporema, Indianópolis, 
Japurá, Nova Esperança, Nova 
Olímpia, Presidente Castelo 
Branco, Rondon, São Carlos 
do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São 
Manoel do Paraná, São Tomé, 
Tapira e Terra Boa, benefi-
ciando os mais de 200 mil habi-
tantes dos 16 municípios.

Os primeiros trechos con-
templados devem ser a PR-482, 
entre Tapira e Nova Olímpia, 
a PR-479, de São Manoel do 
Paraná até Indianópolis; a 
PR-498, entre Japurá e o Rio 
Ivaí; a PR-180, de Guaporema a 
Rondon; e a PR-082, de Cidade 
Gaúcha a Nova Olímpia. Serão 
múltiplas frentes de trabalho 
atuando para garantir o cum-
primento do prazo contratual 
e atender a população o mais 
breve possível.

“As soluções oferecidas 
na licitação têm uma carac-
terística de atendimento 
contínuo, que resultam em 
um pavimento em condições 

boas ou muito boas em toda 
a extensão do trecho. Outra 
vantagem é o prazo de exe-
cução de apenas 24 meses e 
não 36, como é o típico em 
contratos antigos”, explica 
o diretor-geral do DER/PR, 
Fernando Furiatti. “Serão 
mais serviços, com resultados 
mais duradouros, e executa-
dos em um prazo menor”.

EFICÁCIA
A licitação apresenta uma 

nova modelagem em rela-
ção aos programas vigentes, 
sendo uma transição entre os 
serviços atuais e os que serão 

contratados futuramente. Ela é 
reflexo dos estudos em desen-
volvimento no DER/PR, que 
irão resultar em serviços de 
conservação ainda mais espe-
cíficos e eficazes para as rodo-
vias estaduais. Atualmente 

está em andamento a contra-
tação do levantamento funcio-
nal estrutural de toda a malha 
rodoviária estadual, cujos 
dados irão ajudar a embasar 
o desenvolvimento de novos 
programas.

de internet de 20GB por mês 
para cada aluno, auxiliando 
nos estudos e ainda possibi-
litando o acesso à Biblioteca 
Digital, com mais de mil títulos.

Vale ressaltar que o Senac 
de Umuarama está com exce-
lentes descontos. Aqueles 
que realizarem a matrícula 
até o dia doze de julho garan-
tem o desconto de 50% na pri-
meira parcela. Quem indicar 
um amigo ganha 30% de des-
conto em uma mensalidade e 

para pagamentos até o ven-
cimento, mais 20%. Essa é a 
hora ideal de se destacar no 
mercado de trabalho.

O curso de técnico em 
enfermagem é de 1800 horas, 
entre os dias 10 de agosto de 
2021 e 03 de maio de 2024. O 
horário das aulas é das 19h às 
22h, de segunda à sexta-feira. 
Os pré-requisitos são idade 
mínima de 18 anos e que tenha 
completado o 2º ano do Ensino 
Médio. O investimento com 

desconto é de R$ 396,00.
O curso de técnico em 

Podologia tem 1200 horas, 
entre os dias 10 de agosto 
deste ano e 04 de setembro 
de 2023. O horário das aulas é 
entre as 9h e 12h, de segunda 
à sexta-feira, ou das 19h às 
22h, de segunda à sexta-feira. 
Os pré-requisitos são ter idade 
mínima de 18 anos e que tenha 
completado o 2º ano do Ensino 
Médio. O investimento com 
desconto é de R$ 340,00.

O curso de técnico em 
Administração tem duração 
de 1000 horas entre os dias 
10 de agosto deste ano e 28 
de abril de 2023, das 19h às 
22h, de segunda à sexta-
-feira we tem como pré-re-
quisitos, ter idade mínima 
de 16 anos e que tenha com-
pletado o 2º ano do Ensino 
Médio. O investimento com 
desconto é de R$ 175,00.

Mais informações estão no 
site do Senac.

Antigo
Esses trechos originalmente seriam contemplados no anti-
go lote 11 do programa Conservação de Pavimentos (COP) 
do DER/PR, uma licitação do governo anterior que chegou 
a ser suspensa pela Justiça, e que depois teve o contrato 

rescindido sem execução de melhorias. Após análise da si-
tuação atual do pavimento, foi verificado pela Diretoria de 
Operações do DER/PR que a licitação de um novo contrato 
de conservação seria necessária, prevendo a execução de 

serviços de conservação que atendam adequadamente 
estas rodovias.

O contrato prevê conservação, fresagem, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias na drenagem e na sinalização em todos os trechos 
demarcados no mapa

AEN
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Incêndio em fábrica de móveis
deixa barracão comprometido

Materiais de alta combus-
tão que estavam armazenados 
dentro de um barracão situado 
na avenida Governador Parigot 
de Souza, foram destruídos por 
um incêndio que começou na 
tarde do último domingo (6) e 
somente foi completamente 
controlado no final da manhã 
de ontem (segunda-feira, 7).

Foram utilizados cinco 
caminhões tanque do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama que 
contou também com o apoio 
de uma unidade de combate à 
incêndios de Cruzeiro do Oeste.

Na primeira etapa, entre 
as 14h e as 20h de domingo, 
os bombeiros controlaram o 
fogo que consumia a madeira 

PRF encerra a Operação
Corpus Christi no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) encerrou, às 23h59 
de domingo (6), a Operação 
Corpus Christi 2021 no Paraná. 
Neste ano, durante os cinco 
dias de ação, que teve início 
na quarta (2), policiais rodo-
viários federais apreenderam 
cerca de 463 quilos de maco-
nha e 103 quilos de cocaína 
no estado. Além disso, 45 pes-
soas foram presas pelos mais 
diversos crimes e 10 veículos 
foram recuperados.

Dos 45 indivíduos presos, 
sete foram presos por tráfico 
de drogas, onze por contra-
bando e seis por dirigirem sob 
efeito de álcool. No total, 439 
mil maços de cigarros contra-
bandeados foram apreendidos 
por nossas equipes.

Em operações conjuntas 
com o Denarc da PCPR na 
quarta (2), 167 quilos de maco-
nha foram apreendidos em 
Pato Branco (PR) e 103 quilos 
de cocaína foram apreendidos 
em Nova Aurora (PR).

Mais 50 quilos de maconha 
foram apreendidos em Realeza 
(PR) na quarta (2), um homem 
foi preso. Na quinta (3), um 
homem de 19 anos foi preso 
transportando 250 quilos da 
droga em Santa Tereza do 
Oeste (PR).

Além disso, no sábado (5), 
na ponte Ayrton Senna, em 
Guaíra (PR), dois irmãos foram 
presos transportando 28 quilos 

de maconha escondida nos 
bancos de um automóvel.

Os agentes da PRF flagra-
ram 25 motoristas dirigindo 
bêbados. 197 condutores ou 
passageiros estavam sem o 
cinto de segurança, além de 13 
ocasiões em que crianças não 
utilizavam adequadamente 
um dispositivo de retenção, 
como a cadeirinha.

Cerca de 140 veículos foram 
recolhidos aos pátios por 
diversas irregularidades, dez 
que haviam sido roubados, 
foram recuperados.

Ainda, foram registradas 
321 ultrapassagens irregula-
res durante o feriado. Esse tipo 
de ultrapassagem é responsá-
vel pela maioria dos acidentes 

do tipo colisão frontal, onde o 
motorista não consegue efetuar 
em tempo a manobra de ultra-
passagem ou força a ultrapas-
sagem, colidindo frontalmente 
com o veículo que está trafe-
gando no sentido contrário.

Foram fiscalizadas 1.404 
pessoas e 1.222 veículos. 
1.755 infrações foram registra-
das pelos policiais, nos cerca 
de quatro mil quilômetros de 
rodovias federais da circunscri-
ção da PRF no Paraná.

A PRF registrou 104 aci-
dentes, com 116 pessoas feri-
das e sete mortes nas rodovias 
federais do Paraná, de quarta a 
domingo. Em 2020, não houve 
operação, razão pela qual não 
há comparativo.

armazenada para a confecção 
de moveis planejados, além de 
grande quantidade de material 
de alta combustão que tam-
bém estava naquele barracão.

Até o final da noite do 
domingo e a madrugada de 
ontem, funcionários e bri-
gadistas ficaram no local 
fazendo um monitoramento, 
até que por volta da 0h o fogo 
reascendeu.

Ontem pela manhã, as equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
retornaram ao barracão para 
dar novo suporte no combate 
ás chamas.

Uma área de aproximada-
mente 200 metros quadrados 
foi atingida, mas ao final da 

manhã de ontem, dois focos 
com cerca de 20 metros qua-
drados cada, ficaram isolados.

De acordo com um levan-
tamento feito por equipes da 
Defesa Civil do Município, o 
barracão da empresa ficou 
completamente comprome-
tido e os 25 funcionários da 
empresa de moveis planeja-
dos, voltaram para suas casas.

O barracão anexo ao que foi 
atingido pelo incêndio, tam-
bém foi atingido pelo calor. 
Os funcionários foram orien-
tados a retirar de perto das 
paredes os medicamentos e 
permanecer monitorando o 
barracão vizinho, caso haja um 
desabamento.

Árvore cai sobre motociclista
na Praça Sete de Setembro

Uma árvore de grande porte 
caiu e atingiu uma motoci-
clista de 21 anos, na Praça 7 
de Setembro, em Umuarama. 
O acidente aconteceu no início 
da manhã de ontem (segunda-
-feira, 7). A árvore estava plan-
tada na praça, próximo da via 
por onde a vítima transitava 
com sua motocicleta. A mulher, 
que não teve a identidade reve-
lada, foi socorrida com ferimen-
tos leves por uma equipe do 
Serviço de Atendimento Móvel 

NOS cinco dias de operação, patrulheiros rodoviários federais apreenderam cerca de 463 
quilos de maconha e 103 quilos de cocaína no estado

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) recuperou uma 
carreta roubada, que tem 
placas de Umuarama. A 
recuperação ocorreu na ma-
nhã do último sábado (5), 
por volta das 10h30. 
O semirreboque da marca 
Guerra foi localizado na 
altura do quilômetro 215 

da BR-373, no município de Imbituva, na região dos Campos Gerais. Após avistar a 
carreta, a equipe da PRF fez uma consulta ao sistema e constatou que ela tinha queixa de 
roubo. Posteriormente houve o recolhimento da carreta, que foi levada para a delegacia 
da Polícia Civil em Ponta Grossa (13ª SDP) para os procedimentos cabíveis.

QUASE todo o material que havia dentro do barracão foi consumido pelo incêndio que 
começou domingo e só foi controlado ontem

ALEX MIRANDA

Urgência (Samu). A queda da 
árvore causou o bloqueio de um 
trecho da via e chamou a atenção 
de populares.

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Serviços Públicos da Prefeitura 
de Umuarama foi acionado 
para o local e realizou o corte 
e retirada da árvore. Por volta 
das 9h30, a árvore já havia sido 
retirada e a pista foi liberada. 
Guardas Municipais auxiliam o 
trânsito na região, para evitar 
novos acidentes.

DIVULGAÇÃO

MOTOCICLISTA sofre ferimentos e foi socorrida por uma ambulância do Samu

PORTAL UMUARAMA
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30% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EFETIVOS DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
(POLÍCIA MILITAR, CIVIL E FEDERAL,
EXÉRCITO, MARINHA, AERONÁUTICA, 
CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES PENITENCIÁRIOS)

50% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 55 ANOS

30% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS DE CURSOS 
DE ESPECIALIZAÇÃO

AMPLIE SUAS POSSIBILIDADES

30% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS COM CONCLUSÃO DE CURSO
NO ANO DE 2019

25% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS COM CONCLUSÃO DE
CURSOS NOS ANOS ANTERIORES A 2019  

PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

PROGRAMA DE
DESCONTOS

*Os benefícios acima mencionados não se aplicam aos cursos de 
pós-graduação lato sensu, com número de vagas, inferior a 15 (quinze) alunos.

Vigilância, Guarda e Polícia mantêm 
fiscalização de medidas contra covid

Os f inais  de semana 
têm sido mais tranquilos 
para a equipe de fiscaliza-
ção da Vigilância Sanitária 
de Umuarama, que atua no 
enfrentamento à pandemia 
de Covid-19 com apoio da 
Guarda Municipal e da Polícia 
Militar. Na última sexta-feira, 4, 
apenas um bar foi notificado 
por funcionar fora de horário 
autorizado. Houve orienta-
ções a um bar/lanchonete e 
loja de conveniência e tam-
bém dispersão de seis peque-
nos grupos de pessoas, com 
orientações. Os fiscais rece-
beram denúncia de festa com 
aglomeração, sem maiores 
consequências.

O  c o o r d e n a d o r  d a 
Vigilância Sanitária, Franzimar 
Morais, avalia que, diante do 
agravamento do cenário, a 
população tem tomado mais 
cuidados e respeitado as 
determinações dos decretos 
do Estado e do município. “As 
ações têm sido tranquilas. 
O que mais temos feito são 
orientações, que em geral são 
prontamente atendidas pelos 
cidadãos”, comentou.

Na quinta-feira (3) a fis-
cal ização foi  um pouco 
m a i s  m o v i m e n t a d a .  A 
Guarda Municipal recebeu 

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPAmb) aplicaram um auto de infração ambiental no valor de 
R$ 30 mil por criação de bovinos e equinos em unidade de conservação ambiental, em Ilha Grande. 
Em nota o BPAmb informou que houve uma denúncia via 181, ontem (segunda-feira, 7). A informação era de 
que em São Jorge do Patrocínio (município localizado a 78 quilômetros de Umuarama) havia a atividade pecuária, 
cujo proprietário foi autuado administrativamente por dificultar a regeneração natural na área de várzea.
O Ministério Público Federal (MPF) deve tomar providências na esfera criminal, segundo o BPAmb.

denúncias de aglomeração 
em prova de laço na Estrada 
Primavera, bar na Rua dos 
Expedicionários com mesas 
na calçada, festa em chácara 
na Estrada Juvenal (aglome-
ração e som alto), festa em 
residência no Jardim Veneza 
e  empresa trabalhando 
supostamente com funcio-
nários positivados para o 
coronavírus (repassado à 
Vigilância).

Os bares mais movimen-
tados da Avenida Maringá 
estavam fechados durante a 
ação. Um lanche da Avenida 
Paraná foi  infracionado 
e um posto de combustí-
veis da Praça Papa Paulo 
VI (Catedral) foi orientado 
pelos agentes da GMU.

DOMINGO
No início da madrugada 

do domingo (6), foram des-
cobertas três festas clandes-
tinas em Umuarama. Uma 
delas acontecia numa chá-
cara situada no distrito de 
Serra dos Dourados, onde 
estavam aproximadamente 
30 pessoas. A Polícia Militar 
fez as orientações e dispersou 
os frequentadores.

Na mesma madrugada, 
uma denúncia anônima levou 

os policiais a averiguarem 
duas residências. Uma delas 
situada no Jardim Petrópolis 
e outra nas proximidades 
do estádio Municipal Lúcio 
Pepino, onde estavam acon-
tecendo festas clandestinas. 
Em todos os casos os fre-
quentadores foram obrigados 
a deixar os locais.

DIVULGAÇÃO

TRÊS festas clandestinas, duas em 
residências e uma delas em uma chá-
cara, foram flagradas na madrugada 
do domingo

ASSESSORIA/SECOM
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BOLT PREMIER 20/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO R$ 224.900,00

COBALT 1.8 ELITE 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

COMPASS SPORT 19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00

CRUZE 1.8 SPORT6 LT 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

FORD KA 1.0 SEL 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 44.900,00

NIVUS HL TSI 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00

ONIX 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 74.900,00

RENEGADE LONGITUD DIESEL 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 143.900,00

S10 2.5 LTZ FLEX 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

S10 2.5 LTZ FLEX 4X4 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

SPIN 1.8 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO, 7L R$ 49.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, 7L R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

EXTRAVIO DE ALVARÁ
G R U P O  E D U C A C I O N A L 
UNIMESTRE LTDA pessoa jurídica 
de direitos privados, inscrito no 
CNPJ: 07.958.889/0001-63 esta-
belecida na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello, nº 3792 – Zona 
I, na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, com cadastro munici-
pal nº 24049, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal, com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

   EXTRAVIO DE ALVARÁ 
E ST E R  V.  D O S  S A N TO S 
CALÇADOS ,  inscrita sob 
nº CNPJ 02.045.834/0001-
49, estabelecido na Avenida 
Paraná, 4255, sala 14 e 15, cen-
tro, CEP 87.501-030, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
Inscrição Municipal nº 20.799. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.      

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (Tempo determinado)

Vaga nº  097/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo em 
Pedagogia, curso reconhecido e concluído em 
instituição de ensino credenciada pelo MEC.

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

Inscrições até  09/06/2021

Jogadores da seleção brasileira
vão disputar a Copa América

Os jogadores da seleção 
brasileira de futebol decidi-
ram ontem (segunda-feira, 
7) disputar a Copa América, 
marcada para começar já no 
domingo (3), em Brasília. A 
decisão dos atletas deverá ser 
comunicada apenas depois 
da partida contra o Paraguai, 
que acontece hoje (terça-
-feira, 8), pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo.

O grupo de jogadores, 
que chegou a demonstrar 
insatisfação, quer divul-
gar um manifesto com crí-
t icas à maneira como a 
Copa América no Brasi l 
foi organizada. Depois de 
Colômbia e Argentina desis-
tirem de sediar o torneio por 
razões políticas e de saúde 
pública, o Brasil se ofereceu 
à Conmebol para recebê-lo, 
apesar da ameaça da terceira 
onda da pandemia no país.

O s  b ra s i l e i ro s  te n ta -
rão divulgar o manifesto 

Caboclo é afastado da
presidência da CBF

O Conselho de Ética da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) decidiu no 
último domingo (6) afastar 
Rogério Caboclo da presi-
dência da entidade por um 
período de 30 dias. A decisão 
pelo afastamento temporário 
ocorre depois que uma fun-
cionária da CBF ter acusado 
Caboclo de tê-la assediado 
moral e sexualmente.

A denúncia, que inclui 
fitas gravadas, foi proto-
colada pela secretária na 
última sexta-feira (4),  na 

juntamente com jogadores de 
outras seleções para acentuar 
que não se trata de ação com 
caráter político. Existe ainda 
a possibilidade de o elenco 
fazer alguma manifestação 
em relação à pandemia no 
Brasil, usando suas ima-
gens em prol do combate à 
doença. O Brasil está perto de 
registrar 500 mil mortos pela 
covid-19. Entrar em campo 
com faixas de alerta não está 
descartado.

Na semana passada, o pre-
sidente afastado da CBF por 
denúncia de assédio sexual e 
moral, Rogério Caboclo, acer-
tou com a Conmebol e com o 
presidente Jair Bolsonaro a 
realização da Copa América 
no Brasil. A decisão foi tomada 
sem consulta ao técnico Tite, 
ao capitão Casemiro e às prin-
cipais lideranças da equipe. 
Nem mesmo outros departa-
mentos da CBF foram consul-
tados para a organização do 

evento. Este é um dos princi-
pais motivos de insatisfação. 
Os jogadores se sentiram traí-
dos pelo cartola e não acei-
tam a maneira como a deci-
são foi tomada.

Os jogadores vão manter 
a postura contra a realiza-
ção da disputa no Brasil e da 
forma com ela foi “empurrada” 
para eles na concentração das 
Eliminatórias, mas não vão 
prejudicar a entidade “seleção 
brasileira” numa competição 
internacional. SELEÇÃO brasileira de futebol posando para foto antes do duelo contra o Equador

DIVULGAÇÃO

Comissão de Ética da CBF e 
na diretoria de Governança 
e Conformidade. Caboclo 
nega as acusações. Antônio 
Carlos Nunes, o vice-presi-
dente mais velho, assume 
o comando da entidade 
nesse período.
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Palavras cruzadas

Nesta terça, sua intuição se destaca e, se souber ouvir o que 
o universo tem a dizer, pode se sair melhor do que imagina, 
Gêmeos! A Lua se entende com Plutão e Netuno logo 
cedo, enviando boas energias para você descobrir quem 
anda mentindo ou quem não merece confiança, inclusive 
no trabalho. Siga seus instintos e procure se afastar de 
qualquer um que não te passar muita segurança.

Com Netuno e Plutão de boas com a Lua, a manhã será 
favorável para correr atrás de um aumento, fechar um 
negócio lucrativo ou aumentar seu patrimônio. Deixe 
o seu lado ambicioso falar mais alto e mostre iniciativa 
para conquistar seus objetivos. 

A Lua vai se entender com Netuno e Plutão logo cedo 
e, mais tarde, também troca boas vibes com Marte, 
sinal de que você pode expandir seus contatos, fazer 
amigos e encantar as pessoas com seu charme! Des-
cubra a melhor maneira de usar isso no serviço, por 
exemplo para se destacar em vendas ou brilhar em 
uma área que envolva o trabalho em equipe.

Você começa esta terça de bom humor no que depen-
der da Lua, que está em seu paraíso astral. Pra melho-
rar, ela vai se entender numa boa com Plutão e Netuno, 
aumentando sua criatividade e ajudando você a se 
expressar melhor. Aproveite para resolver problemas, 
fechar um acordo ou lidar com qualquer coisa que 
possa incomodar. 

Tudo que tiver relação com a casa ou com a família 
deve se desenvolver numa boa na parte da manhã. Os 
astros enviam boas energias para lidar com segredo 
antigo ou até com um caso escondido com um amor 
do passado. 

Se depender da Lua, tudo o que envolve comunica-
ção deve se desenrolar melhor -- aproveite essa vibe 
favorável para fazer contatos profissionais. Aproveite 
para resolver mal-entendido, apresentar novas ideias 
no trabalho ou até colocar o papo em dia com os 
amigos, se sobrar um tempinho.

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

As pessoas que nascem no dia 8 de junho são do signo de gêmeos com ascendente em peixes e 
personalidade em Áries, por isso, estão sempre tentando encontrar explicações lógicas para as suas 
atitudes. Por terem a persistência em seus objetivos, rendem muito quando aderem a uma filosofia 
e assim se tornam originais em tudo o que fazem.

Horóscopo nascido em 8 de junho 

Seu signo tem fama de ser fechado, mas você vai 
começar o dia com muito pique para lidar com as 
pessoas, Escorpião. O bom aspecto da Lua com 
Netuno e Plutão pode melhorar suas habilidades de 
comunicação, além de aumentar sua simpatia e habi-
lidade para trabalhar em equipe. 

A Lua estará em harmonia com Plutão e Netuno logo 
cedo, favorecendo a expansão dos seus horizontes. 
No trabalho, é hora de mostrar que tem muita cria-
tividade, pensar fora da caixa e até descobrir novos 
interesses. Se tiver a chance de realizar suas tarefas 
fora do ambiente de trabalho, seja em home office ou 
em outro cantinho qualquer, vá em frente.

A Lua vai sorrir para Plutão e Netuno, o que deve agi-
tar seu lado mais ousado e aventureiro. Aproveite o 
ótimo momento para investir em novos conhecimen-
tos, correr atrás de um curso, arriscar um pouco mais 
na busca de um sonho, enfim, tomar a iniciativa e 
batalhar com unhas e dentes pelo que deseja!

As finanças estarão protegidas nesta terça e você pode ter 
boas notícias nessa área. Tudo isso graças à Lua, que se 
entende às mil maravilhas com Marte, Netuno e Plutão, 
enviando excelentes energias para você se concentrar no 
trabalho e batalhar por um dinheirinho extra. 

O dia promete algumas mudanças radicais logo cedo, 
seja em casa ou no trabalho. Mas não há motivo para 
se preocupar, porque tudo indica que saberá lidar com 
isso numa boa. Chegou a hora de cortar despesas 
em casa ou abandonar alguns hábitos antigos e tentar 
alternativas mais saudáveis.

Logo cedo, seu foco estará no trabalho e você pode 
até melhorar as finanças. Não é hora de enrolar 
no trabalho - quanto mais você produzir, maiores 
serão as chances de se destacar. Se estiver em 
busca de um novo emprego, Lua e Marte mandam 
boas energias.

Estamos às vésperas do dia de 
Santo Antônio celebrado no dia 13 de 
junho. Neste dia as igrejas do santo 
casamenteiro ou que têm sua imagem 
recebem a visita de fieis em busca dos 
milagres do santo. Muitas pessoas vão 
para agradecer o amor encontrado e 
reforçar os laços de amor e carinho. 
Outras pessoas vão para pedir um novo 
amor, pois ainda estão sozinhas, mas 
não perderam a fé de encontrar seu 
amor verdadeiro.

Santo Antônio nasceu no dia 
15/08/1195 em Lisboa e faleceu a 
13/06/1231 em Pádua. 

Sua especialidade é arrumar 

Dia dos Namorados: aprenda algumas simpatias para Santo Antônio 
marido. É conhecido como santo casa-
menteiro e padroeiro dos namorados. 
Segundo a lenda, duas moças não 
tinham dinheiro para o dote, e portanto 
não conseguiam arranjar marido para 
casar. Santo Antônio teria jogado um 
saquinho de moedas pela chaminé das 
duas moças desamparadas. Este epi-
sódio teria dado origem à sua fama de 
ajudar as moças a encontrarem marido.

Para entrar nas boas energias do 
Santo Casamenteiro, confira algumas 
simpatias para fazer e ser feliz no amor.

 Simpatia de Santo Antônio n°1: 
leve uma imagem de Santo Antônio 
para uma igreja e peça para o padre 

benzer. Enquanto o padre benze, você 
vai rezar para o Santo dizendo:

“Santo Antônio, quero ter um 
homem em minha vida, não quero mais 
ficar sozinha, prometo a você que irei 
oferecer flores em seu nome no dia do 
seu aniversário, e passar esta simpa-
tia pra quem necessita da sua ajuda. 
Ah… Santo Antonio, pense bem, não 
será lindo ofertar flores em seu nome?”

Simpatia de Santo Antônio n°2 : 
vá ate uma casa religiosa e compre um 
Santo Antônio feito de madeira de guiné. 
No dia de Santo Antônio você separa 
o Menino Jesus dele e peça:  ”Santo 
Antônio, Santo Antônio, faça (fulano) se 
casar comigo que devolvo o teu menino.”  
Manter o menino separado do Santo 
Antônio e só devolver quando casar.

Simpatia de Santo Antônio n°3: 
para uma mulher solteirona se casar, 

conte 3 palmos de uma fita branca e 
corte. Amarre este pedaço da fita numa 
imagem de Santo Antônio. Coloque 
a imagem em seu quarto e peça a 
Santo Antônio para que arrume um 
casamento para ela. Peça também 
para que a sua mãe ou uma amiga fiel 
faça a simpatia, sem que você veja. Irá 
reforçar a simpatia.

Simpatia de Santo Antônio n°4: 
para casar-se depois de uma certa idade: 
durante sete domingos seguidos, assista 
a sete missas (uma por domingo) numa 
igreja de Santo Antônio. Ofereça cada 
missa à Virgem Maria, mãe de Jesus, 
esposa de José. Após a última missa, 
acenda sete velas brancas aos pés de 
uma imagem de Santo Antônio e men-
talize o desejo de se casar. 

Fonte: João Bidu

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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C C A
A R T I L H E I R O

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

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

P A T E R N O S L
A D I A Z MU S A
S A F E I R A
S O C O G A D O

P I S A B O L O S
N A D I R R T

T A L A N B R
D E S I G N A D A

B A I A O L H O S

O de
camomila

é cal-
mante

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

(?)
marítima,
faixa do
litoral

Função da 
polícia, em
relação ao
bandido

Cidade
italiana
da torre
inclinada

(?) qual:
exata-
mente
igual

Interjeição
gaúcha

Conteúdo
da Cons-
tituição

Conso-
antes de
"anel"

São prote-
gidos pe-
los óculos
escuros

Um dos direitos da 
empregada doméstica
Quadro;
pintura

Ódio;
raiva

O jogador
que

marca a
maior

parte dos
gols de
um time

"Let (?) Be",
sucesso

dos Beatles

Exame Nacional 
do (?)
Médio:
Enem

Lugar de
perdição

Pedaço de 
pau (bras.)

Faz o
sinal da 

cruz 

Líquido 
anestésico

Aquelas
pessoas

A que inspi-
ra o poeta
Típico no-
me russo

Mercado
ao ar livre

Erva, 
em tupi

Jogo se-
melhante

à loto
Então (pop.)

Reses 
em geral
Iguaria de 
festas (pl.)

Nomeada 
(para cargo)
Divisão de
estrebaria

Relativo
ao pai

Sílaba de
"safra"

Molusco
produtor 
de péro-
las (pl.)

Sílvio Luís,
locutor
Quadro

de avisos

Acres-
centar;
juntar

Carla (?),
atriz

Para os 

Roberto
Talma,
diretor
de TV

Lançador

Vogais de
"solo"

Solicitei

Despe-
nhadeiro

Cópia de
contrato
Sucede
ao "Q"

Golpe
básico do

boxe

2/it. 3/caá. 4/baia — éter. 7/paterno. 9/designada.
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AAV
REERGUIDO

LVIPAPAIA
ORGÃOITA

FERAAAUSA
DSLARM

HABILIDADE
BATAJOTA

COLERAFÇ
PREVITIMA

RCASOCO
AREMAIS

ACOVARDADO
HAPOLIVA

FARREARUR

I

T

56, em al-
garismos
romanos

Tipo de
mamão

O da
audição é
o ouvido

Palavra
ou gesto
de intimi-

dação

Endereço
de página 
na internet

Conso-
antes de
"dote"

Aquele
que corta

o pelo 
(do cão)

Pedra 
para

amolar

Maio, em
francês

Contra-
ceptivo
uterino

Verde-(?),
cor da

farda do
Exército

Sílaba de
"urnas"

Carro de órgãos
públicos

Duram vinte e quatro
horas na Terra

Lança a arma
do baleeiro 

"Sem (?) nem beira":
na miséria

Serin-
gueira

Levantado
outra vez

Utiliza;
emprega
Adjetivo
(abrev.)

Família
(fig.)

Fase do
inseto

Animal 
muito voraz
Aptidão; 

capacidade

Tipo de
blusa
Raiva; 
fúria

Antônio Pi-
tanga, ator
Consoante
de "rua"

Amedron-
tado
Fazer

bagunça

Nome da
letra "J"
Gemido;
lamento

Zeca (?),
cantor e
compo-

sitor

Vazios
por dentro
Trabalhar
a massa

Aparta-
mento
(bras.)

O cheque 
do crediário

Pessoa 
acidentada

Nutrir;
alimentar

Endi-
nheirada

Unidade
de medida

agrária

Língua
indígena

Gálio
(símbolo)

Sufixo de
"jesuíta"
Nome de
árabes

3/mai. 5/arpoa. 6/ameaça. 7/farrear. 9/reerguido. 10/acovardado.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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“Muitas vezes se diz melhor 

calando do que falando 
em demasia”. 

Provérbio popular

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Celso Pozzobom, Beatriz Helena 
Correa, Izabel Lazzarim, Cleuza Girotto, João Bernardino Sobrinho, Marcio Toesca de Oliveira, Weslei Vendruscolo. 
Da coluna: felicidades.

DOE AMOR!
Unindo arte e muita atitude, O 

Boticário convidou os ilustradores e 
tatuadores Felipe Rod e Mariana San-
chettaa para criarem as embalagens 
que compõem os 11 kits exclusivos 
elaborados especialmente para per-
fumar esse Dia dos Namorados. Além 
de arrasar no presente, ao escolher 
um kit da marca, o cliente participa 
automaticamente da ação Você com-
pra, o Boti doa, que ajudará o pro-
jeto Jovens em Transformação, que 
apoiará a formação de três a cinco 

mil jovens em cursos de capacitação 
em diferentes áreas preparando-os 

para entrar no mercado de trabalho. 
#OndeTemAmorTemBeleza

Chevrolet Equinox Premier 2021!
A Chevrolet Uvel já está com a Equinox 2021  no seu showroom -, a Premier 1.5 turbo 
com tração 4×4. De série, o Equinox Premier 2021 tem faróis de xenônio, rodas de 18 

polegadas, controles de estabilidade e tração, sensor de estacionamento dianteiro e tra-
seiro, Isofix, airbag duplo, laterais e de cortina, assistente de partida em rampa, câmera 
de ré, ar-condicionado de duas zonas, chave presencial, central multimídia de 8 polega-
das integrado com Android Auto e Apple CarPlay. Também entra na lista teto solar, assis-
tente de permanência na faixa, sensor de ponto cego, alerta de colisão e movimentação 
traseira, alerta de esquecimento de criança no banco traseiro, abertura do porta-malas 
por sensor de movimento e sistema de som premium Bose. Nas opções tem a cor Branco 
Abalone – e as outras são: Preto Global e Prata Switchblade.  A Chevrolet Equinox 1.5 ´é 

um dos poucos SUVs médios com tração 4×4.
 

Vá conhecer a Chevrolet Equinox Premier 1.5 na Concessionária Uvel!

 
Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

DIVULGAÇÃO
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