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Prefeitura tem mais quatro UBSs 
que atendem pacientes com covid

UNIDADES ACOLHEM PACIENTES DE QUALQUER REGIÃO DA CIDADE

A Secretaria de Saúde reorganizou o fluxo de atendimento aos pacientes com síndromes respiratórias em Umuarama, 
descentralizando o acesso aos serviços e ofertando mais opções à população, além da atenção dada no Ambulatório de 
Síndromes Gripais, instalado no Centro Diocesano de Formação. Pacientes com suspeita de covid-19 podem procurar também 
as UBSs do Bem-Estar, Vitória Régia, Anchieta/Guarani e da Cohapar I. l 6

Economia
Deputados estaduais aprovaram proposta que pode 

reduzir o preço do gás de cozinha em até 20%. A 
intenção é permitir ao consumidor efetuar a compra 
do gás de cozinha de qualquer marca, independente 

daquela estampada no botijão. O projeto, que passou 
em primeiro turno de votação, estabelece que o titular 
da marca inscrita no botijão não poderá impedir a livre 

circulação do produto ou a reutilização do recipiente. l 5
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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 3,40 14,13 36,53

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,3110 1,3202 1,3704
IGP-DI (FGV) 1,3063 1,3346 1,3653
* 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 +1,31% 28,66 
Vale ON -1,68% 109,92 
ItauUnibanco PN -0,70% 32,81 
B3 S/A ON -5,55% 16,33 
Viavarejo ON +4,37% 15,29 
Braskem PNA -6,36% 56,37

IBOVESPA: -0,76% 129.787 pontos

Iene 109,48
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 95,02

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,0340 5,0350 -3,6%

PTAX  (BC) 0,0% 5,0483 5,0489 -3,5%

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

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

EURO -0,2% 6,1483 6,1496 -3,9%

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 08/06

Iene R$ 0,0461
Libra est. R$ 7,14
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.322,23 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/06 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 1.580,00 19,75 -0,6%
FARELO jul/21 389,80 2,90 -11,8%
MILHO jul/21 680,00 0,75 -7,1%
TRIGO jul/21 685,00 5,00 -10,1%

SOJA 153,69 -0,9% -6,3% 152,00
MILHO 84,03 0,1% -14,0% 84,00
TRIGO 82,08 0,0% -9,3% 82,00
BOI GORDO 298,17 0,6% 0,0% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/06 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 08/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -3,0% -3,6%
SOJA Paranaguá 171,00 -2,3% -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   Quarta-feira 9 de junho de 2021 @oparana hojenews

Loterias
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Poucas nuvens

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Quarta 9/6/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
10/06- 07h54

Paranaguá
max 23
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max 22
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max 23
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Foz do Iguaçu
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Curitiba
max 21
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FASES 
DA LUA

Chuva
Quinta 10/6/2021

Sol
Sexta 11/6/2021
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Deputado Estadual viabiliza abertura
de novos leitos de UTI em Umuarama

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) se reuniu na última 
segunda-feira (7) com o diretor 
geral da Secretaria da Saúde 
do Estado do Paraná (SESA), 
Nestor Werner Junior e, durante 
o encontro, que aconteceu na 
sede da SESA, em Curitiba, o 
parlamentar tratou sobre a 
liberação de novos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
para pacientes acometidos pela 
covid em Umuarama e também 
na macrorregião Noroeste.

De acordo com o depu-
tado – que busca soluções 
para amenizar o colapso da 
saúde pública em Umuarama 
que, por consequência, afeta 

Gleisi quer proibir Jeff
Bezos de ir ao espaço

A presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann, quer proibir o fun-
dador da Amazon, Jeff Bezos, 
de ir ao espaço. O bilionário 
fará a viagem por meio de sua 
própria empresa de foguetes, 
a Blue Origin.

Ele anunciou que deve embar-
car em julho, ao lado de seu 
irmão, Mark, e do vencedor de 
um leilão. O lance mais alto até o 
momento foi de US$ 2,8 milhões.

Para Gleisi, Bezos não 
poderia realizar a viagem, 

também a região, na reunião 
–, foi definido que Secretaria 
vai financiar novos leitos em 
casas hospitalares que tenham 
estrutura mínima para a insta-
lação das UTIs.

Depois do encontro, o 
próximo passo agora é veri-
ficar com os hospitais de 

Umuarama e da macrorre-
gião quais deles está apto 
para receber os novos leitos. 
Durante a reunião também 
foi tradada a logística de vaci-
nação contra a covid-19 no 
Estado, que deverá aumentar, 
já nos próximos dias, o número 
de vacinas distribuídas.

porque ela não traz benefício 
para a humanidade. Segundo a 
petista, o dinheiro deveria ser 
usado para ajudar a acabar 
com a fome no mundo.

“Homem mais rico do 
mundo, dono da Amazon, fará 
primeira viagem espacial de 
turismo no dia 20 de julho, com 
seu irmão. Terceira vaga está em 
leilão com lances acima de U$ 
2 milhões. Num mundo onde 
milhões morrem de fome, isso 
devia ser proibido, a menos que 

mostrasse benefício concreto 
para a humanidade.”

ASSESSORIA

NA reunião com o diretor geral da SESA, Nestor Werner Junior, Deputado Fernando viabiliza 
novos leitos de UTI ao noroeste

PARA Gleisi, Bezos não poderia realizar a 
viagem, porque ela não traz benefício para 
a humanidade

DIVULGAÇÃO
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Projeto de Diretrizes
Orçamentárias
recebeu 80 emendas

O projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o 
exercício financeiro de 2022, 
projeto de lei 162/2021, rece-
beu 80 sugestões para modifi-
cações no texto original. A pro-
posta da LDO está na Comissão 
de Orçamento, que inicia agora 
a fase de análise das emendas. 
A previsão é de que o texto final 
seja votado em plenário ainda 
no primeiro semestre.

A tarefa de analisar tanto o 
texto original do governo quanto 
às emendas é do relator da 
Comissão de Orçamento, depu-
tado Tiago Amaral (PSB). “O 
papel do relator do orçamento 
ao fazer a análise das emendas é 
agregar, aperfeiçoando e melho-
rando o texto original, para pro-
mover alterações de acordo com 
os anseios da sociedade, que, 
nesse caso, são representados 

PSD e PP do PR juntos nas eleições de 2022
A presidente paranaense 

do Partido Progressista, depu-
tada estadual Maria Victória, e o 
governador Ratinho Jr se reuni-
ram para selar a união do PSD e 
do PP para as eleições de 2022.

O encontro, realizado no 
Palácio Iguaçu, contou com a 
presença da ex-governadora 
Cida Borghetti, do prefeito de 
Londrina Marcelo Belinati, do 
deputado federal e líder do 
Governo Bolsonaro na Câmara, 
Ricardo Barros, do deputado 
estadual Luiz Carlos Martins, 
do ex-deputado federal Dilceu 

Sperafico, do secretário-ge-
ral do PP Daniel Cordeiro, do 
vice-governador Darci Piana e 
dos secretários estaduais João 
Carlos Ortega e Guto Silva.

A aliança entre os dois parti-
dos é vista como natural, uma vez 
que ela ocorreu em vários municí-
pios em 2020. Há consenso entre 
as duas siglas de que o clima de 
estabilidade política alcançado 
pelo Paraná deve ser priorizado 
em torno de uma aliança que seja 
melhor para o Estado.

O PP adiantou ao governa-
dor Ratinho Jr que pretende 

um espaço na chapa majori-
tária (vice ou senado). Entre 
os nomes possíveis estão o 
prefeito de Londrina Marcelo 
Belinatti, Dilceu Sperafico, 
Maria Victoria, Luiz Carlos 
Martins e o ex-prefeito de 
Maringá, Silvio Barros II.

Ricardo Barros pretende 
buscar um novo mandato 
na Câmara Federal e Cida 
Borghetti  disse que não 
disputará as eleições, pois 
quer se dedicar ao cargo 
de conselheira na Itaipu 
Binacional.

pelos membros do parlamento 
que indicam as emendas”.

Amaral deve considerar 
aspectos técnicos, formais e 
de mérito para decidir quais 
emendas serão acatadas e quais 
serão rejeitadas pela Comissão. 
As sugestões que forem aceitas 
serão incorporadas ao projeto 
pelo relator em um parecer na 
forma de substitutivo geral que 
precisará passar por votação na 
Comissão de Orçamento.

LDO
A  Le i  d e  D i ret r i ze s 

Orçamentárias estabelece as dire-
trizes para a elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), fixa metas e prioridades da 
administração estadual e even-
tuais ajustes do Plano Plurianual 
(PPA). O projeto de lei 162/2021 
prevê uma receita bruta de R$ 

65,5 bilhões e uma receita líquida 
de R$ 48,3 bilhões para o próximo 
ano. “As leis orçamentárias, de 
planejamento da administração 
pública, tendo a participação do 
parlamento são mais justas, mais 
completas e atendem melhor o 
interesse público. O Parlamento 
não é um carimbador, ele tem que 
ser uma instituição que coloca a 
sua marca em cada letra, cada 
palavra, que coloca a visão que a 
sociedade tem e que dialoga para 
solucionar os conflitos de inte-
resses”, destaca o presidente da 
Comissão de Orçamento, depu-
tado Evandro Araújo (PSC).

Integram a Comissão, além 
dos deputados Evandro Araújo 
e Tiago Amaral, os deputados 
Anibelli Neto (MDB), Ademir 
Bier (PSD), Paulo Litro (PSDB), 
Luiz Fernando Guerra (PSL) e 
Marcio Pacheco (PDT).

DEPUTADOS Tiago Amaral (PSB) e Evandro Araújo (PSC), relator e presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná

ORLANDO KISSNER/ALEP

Articulação

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tenta nos 
bastidores selar um acordo para lançar o senador Tasso 

Jereissati (PSDB-CE) como candidato à Presidência 
da República em 2022. A ideia é convencer os 

governadores tucanos João Doria e Eduardo Leite a 
tentarem se reelegerem em São Paulo e Rio Grande 
do Sul, respectivamente. À longo prazo, garantir a 
reeleição nos dois Estados é fundamental para o 

PSDB, enquanto que a candidatura de Tasso Jereissati 
recolocaria a sigla no centro do espectro político, após 
nos últimos anos ter se aproximado da direita. Tasso 

é visto como um nome moderado e experiente o 
suficiente para tentar concorrer como a terceira via no 
processo eleitoral que deve ser polarizado entre o ex-

presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro.

Maconha medicinal
A comissão especial da 
Câmara dos Deputados 
que analisou o projeto 
de lei 399/15 aprovou 
ontem (8) parecer 
favorável à legalização 
do cultivo no Brasil, 
exclusivamente para fins 
medicinais, veterinários, 
científicos e industriais, 
da Cannabis sativa, 
planta também usada 
para produzir a maconha. 
A proposta foi aprovada 
na forma do substitutivo 
apresentado pelo 
relator, deputado federal 
Luciano Ducci (PSB-PR), 
ao texto original do 
deputado federal Fãbio 
Mitidieri (PSD-SE) e um 
apensado. Em razão 
do caráter conclusivo, 
o texto poderia seguir 
diretamente para o 
Senado Federal, mas 
haverá recurso para 
análise em Plenário.

De volta à Alep
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) voltou a participar ontem (terça-feira, 8) da 
sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Romanelli já está em casa, 
após uma breve internação no hospital para 
tratar da covid-19. O parlamentar apresenta boa 
recuperação e segue em isolamento domiciliar 
seguindo as orientações médicas.

DIVULGAÇÃO

Votação
Na comissão especial, 
o texto-base recebeu 
17 votos favoráveis e 17 
contrários. O desempate 
em favor da aprovação 
coube ao relator, conforme 
determina o regimento 
interno da Câmara. O 
presidente da comissão 
especial, deputado federal 
Paulo Teixeira (PT-SP), 
celebrou o resultado. 
“Agradeço o trabalho 
de todos e o debate 
qualificado, colocamos o 
Brasil na fronteira científica 
e médica pelo bem-estar 
das pessoas”, afirmou. O 
plantio poderá ser feito 
apenas por pessoas jurídicas 
(empresas, associações de 
pacientes ou organizações 
não governamentais). 
Não há previsão para o 
cultivo individual. Seguirão 
proibidos cigarros, chás e 
outros itens derivados 
da planta.
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Terra Roxa deve ter
devolução de R$ 1,5 mi
de convênio com Oscip

A Agência de Desenvolvimento 
Educacional e Social Brasileira 
(Adesobras); o ex-presidente 
da entidade, Robert Bedros 
Fernezlian; e o ex-prefeito 
do Município de Terra Roxa 
Donaldo Wagner (gestões 2005-
2008 e 2009-2012) deverão res-
tituir, de forma solidária, a soma 
de R$ 1.486.744,57 ao cofre 
desse município que fica loca-
lizado a 107 quilômetros de 
Umuarama). O valor total ser 
devolvido deverá ser corrigido 
monetariamente e calculado 
após o trânsito em julgado da 
decisão, da qual cabe recurso.

As contas de 2008, 2009 e 
2010 dos termos de parceria 
nº 1/2005 e nº 1/2009, cele-
brados entre a organização da 
sociedade civil de interesse 

MPPR denuncia prefeito de Goioerê por
distribuição de cestas básicas na campanha

O  M i n i s té r i o  P ú b l i co 
do Paraná, por meio da 
Promotoria Eleitoral  de 
Goioerê (município locali-
zado a 67 quilômetros de 
Umuarama), ofereceu denún-
cia por crime eleitoral contra 
o atual prefeito. Apresentada 
ao Juízo da 92ª Zona Eleitoral, 
a denúncia aponta possível 
crime cometido durante a 
campanha para as recentes 
eleições municipais.

Conforme apurou o MPPR, 
o então candidato teria 

O parcelamento em até 180 
vezes das dívidas em recuperação 
judicial relacionadas ao ICMS, 
IPVA e ITCMD poderá ser 
realizado após a aprovação 
final, na Alep, do projeto de lei 
256/2021, do Executivo, que 
teve a constitucionalidade aprova-
da, ontem (8), pelos deputados 
que integram a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).  
A proposta, que necessita do 
parecer de outras Comissões temá-
ticas antes de ir ao plenário, cria 
o Programa Retoma Paraná e, além 
da possibilidade de parcelamento, 
também permite uma redução de 
95% dos juros e multa sobre esses 

débitos tributários, além da redução de 90% dos valores devidos a título de honorários advocatícios. O Executivo 
terá 60 dias após a publicação da lei para regulamentar as formas de parcelamento e terão direito aos benefícios os 
contribuintes que tenham pedido de recuperação judicial na data da publicação da lei.

público (Oscip) Adesobras e 
o Município de Terra Roxa, 
foram julgadas irregulares 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR). 
Por meio das transferências 
voluntárias, foram repassa-
dos os R$ 2.988.343,12 do 
município à Oscip.

D e v i d o  à  d e c i s ã o ,  o 
Tribunal aplicou a Fernezlian 
e Wagner, individualmente, 
uma multa no valor de 30% 
sobre o montante a ser devol-
vido e duas multas de R$ 
1.450,98. Além disso, os con-
selheiros determinaram a 
inclusão dos nomes dos dois 
no cadastro dos responsáveis 
com contas irregulares.

As contas foram desapro-
vadas em razão da falta de 

comprovação da correta for-
malização da parceria; e de 
despesas não comprovadas 
a título de taxas administra-
tivas e consultoria em 2008 e 
2009. Também existiu saldo 
não restituído ao final de 2009; 
não foi devidamente compro-
vada a utilização, em 2010, dos 
recursos transferidos; e houve 
terceirização irregular de ser-
viços públicos.

A Coordenadoria de Gestão 
Municipal (CGM) do TCE-PR, 
responsável pela instrução do 
processo, opinou pela irregu-
laridade das contas, com apli-
cação de sanções aos respon-
sáveis. O Ministério Público de 
Contas (MPC-PR) concordou 
integralmente com a unidade 
técnica em seu parecer.

comprado e distribuído 200 
cestas básicas, ao custo total 
de R$ 104.850,00, como forma 
de induzir o voto de eleitores 
(cometendo o crime popular-
mente chamado de “compra 
de votos”). Além disso, con-
forme a denúncia, por se tra-
tar de ato ilícito, não declarou 
a despesa na prestação de con-
tas de sua campanha.

As penas para os crimes 
eleitorais denunciados, pre-
vistos nos artigos 299 (“com-
pra de votos”) e 350 (omissão 

na prestação de contas) do 
Código Eleitoral, podem che-
gar a até sete anos de reclusão.

A assessoria do prefeito 
Roberto do Reis Lima, infor-
mou a reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News que ele 
ainda não foi notificado ofi-
cialmente por estar cumprindo 
agenda em Curitiba. A previsão 
é de que retorne até o final da 
semana, quando se reunirá 
com sua equipe para analisar 
o comunicado e tomar a provi-
dências necessárias.

DÁLIE FELBERG/ALEP

PSD e PP
A presidente 
estadual dos 
Progressistas, 
deputada Maria 
Victória, e o 
governador 
Ratinho Jr se 
reuniram para 
selar a união do 
PSD e do PP para 
2022. O encontro 
no Palácio Iguaçu 
contou com a 
presença da ex-governadora Cida Borghetti, do prefeito de 
Londrina Marcelo Belinati, do deputado federal e líder do 
Governo Bolsonaro na Câmara Ricardo Barros, do deputado 
estadual Luiz Carlos Martins, do ex-deputado federal Dilceu 
Sperafico, do secretário-geral do PP Daniel Cordeiro, do vice-
governador Darci Piana e dos secretários estaduais João Carlos 
Ortega e Guto Silva. 

Sem sentido
Sobre a polêmica da Copa 
América, o deputado Ricardo 
Barros afirmou que as 
discussões sobre o tema não 
têm sentido. “Nós já tivemos 
todo campeonato brasileiro, 
eliminatórias da Copa, tem jogo 
todo dia no Brasil”, enfatizou. 
Segundo o deputado, a polêmica 
“é mais discurso e palanque 
não tem nada de diferente 
das demais competições que 
acontecem no País”.  

4 milhões
O Paraná ultrapassou na 
terça-feira (8) a marca de 4 
milhões de aplicações da vacina 
contra a covid-19. De acordo 
com o Vacinômetro do SUS, o 
quantitativo é composto por 
2.793.678 primeiras doses (D1) e 
1.232.380 segundas doses (D2), 
totalizando 4.026.058.  

Voluntários
Complexo Hospital de 
Clínicas - UFPR/Ebserh está 
participando de um estudo 
clínico internacional que 
investiga um medicamento 
(antiviral) como possível 
tratamento para a covid-19. 
Os testes clínicos preliminares 
indicaram segurança e eficácia 
do medicamento. O estudo, de 
acordo com nota divulgada pelo 
hospital, realizará ainda mais 
uma etapa de testes e precisa 
de voluntários para que esse 
tratamento possa ser validado.

Maior número
O informe da Secretaria Estadual 
de Saúde de Segunda-feira (7) 
apontava que 6.113 pessoas 

estão internadas com sintomas 
da covid-19, nas redes pública 
e particular. Trata-se do maior 
número de internados desde 
o início da pandemia. Desde o 
início da pandemia até agora, o 
Paraná soma mais de 1,1 milhão 
de casos e passou de 27 mil 
mortes.

Transparência
Após levantamento ter 
apontado que apenas 30% das 
prefeituras do Estado atendem 
pelo menos 80% dos critérios 
estipulados para a aferição do 
ITP (Índice de Transparência 
da Administração Pública) 
relativo à vacinação contra 
a covid-19, o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
está cobrando dos gestores 
municipais medidas para 
melhorar a disponibilização 
desses dados sobre o processo 
de imunização da população. 
Dentre os dez municípios mais 
populosos do Paraná, apenas 
Foz do Iguaçu e Guarapuava 
atingiram a nota máxima. 
Em seguida, vieram Cascavel 
(95%), Londrina (90%) e 
Maringá (70%).

Bater em retirada
Integrantes do Movimento 
Brasil Livre (MBL) ameaçam 
deixar o Patriota caso o partido 
confirme a filiação do senador 
Flávio Bolsonaro (RJ) e o convite 
ao presidente Jair Bolsonaro. O 
grupo se juntou à sigla em 2019, 
controla o diretório municipal 
de São Paulo e pretendia lançar 
o deputado estadual Arthur do 
Val como candidato ao governo 
paulista no ano que vem. A 
informação é de Guilherme 

DIVULGAÇÃO
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Projeto pode reduzir
em até 20% o preço
do gás de cozinha

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou em 
sessão plenária, uma proposta 
que pode reduzir o preço do 
gás de cozinha em até 20%. O 
projeto de lei 188/2021, assi-
nado pelos deputados Ademar 
Traiano (PSDB), Delegado 
Francischini (PSL) e Hussein 
Bakri (PSD), que permite ao 
consumidor efetuar a compra 
do gás de cozinha de qualquer 
marca, independente daquela 
estampada no botijão, passou 
em primeiro turno de votação.

O texto estabelece que, em 
todo o estado do Paraná, o titu-
lar da marca inscrita em vasi-
lhame ou embalagem reutilizá-
vel, não poderá impedir a livre 
circulação do produto ou reu-
tilização do recipiente, ainda 
que por empresa concorrente, 
ou criar, por meio de marca, 
vínculo artificial com o consu-
midor de maneira a impedir 
a plena liberdade de adquirir 
produto de sua escolha.

Os autores destacam na 
justificativa da proposta que 
hoje, no país, existem cerca 
de 150 milhões de botijões 
de posse das revendedoras 
ou dos consumidores, e que 
mesmo que cidadão possua o 
botijão, este não pode enchê-
-lo, por exemplo, na empresa 
que tenha o menor preço, pois 
as maiores distribuidoras se 
protegem através da marca 
estampada no botijão, difi-
cultando a entrada de novas 
empresas distribuidoras no 
mercado e consequentemente, 
diminuindo a livre concorrên-
cia, a qual poderia promover a 

APP-Sindicato quer a suspensão
das aulas presenciais em Umuarama

Foi protocolado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Pública do Paraná 
(APP-Sindicato), na Câmara 
Municipal de Umuarama, no 
início desta semana, um docu-
mento pedindo a suspensão 
das aulas presenciais no 
município. O pedido foi dire-
cionado ao gabinete do pre-
feito Celso Pozzobom.

De acordo com o sindicato, 
uma nota técnica da Fiocruz 
considera que o estado do 
Paraná possui um alto índice 
de ocupação de UTls e leitos 
hospitalares para pacientes aco-
metidos pelo novo coronavírus, 
de acordo com os boletins da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(Sesa). “Inclusive na Região 
Noroeste com ocupação superior 

a 95% dos leitos”, diz a APP. Para 
a categoria, o retorno das ativida-
des escolares presenciais gera o 
aumento da mobilidade urbana, 
aglomerações e por consequên-
cia a maior possibilidade de cir-
culação da covid-19.

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura disse que o docu-
mento foi entregue ontem (ter-
ça-feira, 8) ao prefeito.

redução do preço do botijão e 
do GLP para a população.

MELHOR ESCOLHA
O objetivo do projeto, 

segundo os autores é permitir 
a opção de escolha do consu-
midor pela marca mais barata 
e não obrigar a adquirir o pro-
duto da marca estampada do 
botijão, que poderá ser mais 
caro. Ainda segundo a maté-
ria, a medida poderá promover 
uma redução entre 15 e 20% 
no preço final ao consumidor.

“Com esse projeto esta-
mos democratizando o atendi-
mento daqueles que precisam 
de um bujão de gás, que hoje 
está concentrado na mão de 

poucas empresas credencia-
das. Queremos oportunizar a 
possibilidade de que outras 
pequenas empresas possam 
fazer essa distribuição e aten-
der aos consumidores”, afir-
mou Traiano. “É uma proteção 
ao consumidor. Vai ter uma 
repercussão enorme no preço 
na ponta a partir do momento 
que vamos estimular a con-
corrência e o proprietário do 
botijão puder escolher onde 
trocar”, reforçou Francischini. 
“A medida também é impor-
tante para conter o aumento 
descontrolado dos preços 
de produtos essenciais aos 
paranaenses em meio à pan-
demia”, concluiu Bakri.

DIVULGAÇÃO

O objetivo do projeto é permitir a opção de escolha do consumidor pela marca mais barata 
e não obrigar a adquirir o produto da marca estampada do botijão

No mundo
Considerando todos os 
respondentes a nível global, 
segundo a Ipsos, o percentual 
de pessoas que tomariam a 
vacina é de 71%.

Frete
A radiopatrulha informa que 
o juiz Marcelo Bretas, muito 
criticado ultimamente, deve se 
mudar de seu endereço na Zona 
Sul do Rio por mais segurança. 

Em campo...
O governador do DF, Ibaneis 
Rocha, deu um pontapé 
no escuro, há dois anos, 
mas acertou um golaço 
ao patrocinar o Clube de 
Regatas Flamengo no futebol 
e em outras modalidades 
esportivas. O BRB avançou 
nas contas digitais país 
adentro e no marketing da 
nacionalização da marca. 
Se isso renderá goleadas 
eleitorais, o tempo dirá.

...e no alambrado
E, na arquibancada eleitoral, 
de olho nessa boa vitrine, 
o empresário Luiz Felipe 
Belmonte - marido da 
deputada federal Paula 
Belmonte e dono do time de 
futebol Real, do DF - apostou 
também. Fechou parceria do 
Real com escolinha de futebol 
do Flamengo. Ele é citado há 
mais de ano como potencial 
candidato ao Governo do DF.

Ele voltou
Direto da cadeia para as mesas 
das livrarias. O ex-deputado 
federal Eduardo Cunha é a 
atração do espaço Pátio Galeria, 
no Pátio Brasil Shopping, hoje à 
noite. Vai autografar seu livro 
“Tchau, querida - O diário do 
Impeachment”, no qual narra 
bastidores da queda de Dilma 
Rousseff protagonizada, em 
parte, por ele.

Povo topou a vacina
A rejeição às vacinas - pelo desencontro de informações e fake 

news nas redes sociais, principalmente - caiu gradativamente. No 
Brasil, 9 em cada 10 pessoas (93%) estão dispostas a se vacinar 
contra a covid-19 caso tenham a oportunidade. Este é o maior 

índice entre 15 países avaliados na pesquisa Covid-19 Vaccination 
Intent, realizada pela Ipsos com 9.890 entrevistados (856 

brasileiros, com idades entre 16 e 74 anos). Esta é a quarta edição 
do levantamento. Em julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram 
que se vacinariam caso tivessem a chance. O índice diminuiu dez 
pontos percentuais em dezembro, chegando a 78%. Em fevereiro 

de 2021, o percentual de pessoas dispostas a se vacinar era de 89% 
e, em abril, aumentou 4 pontos percentuais.

Aliás...
... Cunha, agora livre, quer 
rodar o Brasil divulgando o livro 
e sua versão. Uma forma de 
matar a saudade do jatinho.

De$trava
O prefeito João Campos 
pretende garantir um saldo 
para o caixa da Prefeitura 
do Recife de R$ 1,5 bilhão e 
assim investir em novas obras. 
Enviou para a Câmara de 
Vereadores da capital projeto 
de mudanças previdenciárias 
dos 19 mil servidores e planos 
de demissões voluntárias. 
Enquanto isso, a PF continua 
em cima da secretaria de 
Saúde da gestão anterior, do 
aliado (sumido) Geraldo Júlio.

Consultas
Uma pesquisa da 
farmacêutica GSK revelou 
que 57% dos pais brasileiros 
desistiram ou adiaram algum 
compromisso ou consulta de 
saúde dos filhos na pandemia. 
Segundo a OMS, a interrupção 
na vacinação, mesmo que 
por um breve período, pode 
aumentar a probabilidade 
de surtos como sarampo, 
meningite, pneumonia, 
coqueluche, entre outras.

Gigantes da Inovação
Os grupos Giant - 
aceleradora de projetos 
- e Imagem&Credibilidade - 
consultoria em Comunicação 
em Brasília - uniram-se para 
premiar as ideias e os projetos 
que, nesses tempos difíceis, 
trouxeram inovação e superação 
ajudando a melhorar a vida dos 
brasileiros. É o “Prêmio Gigantes 
da Inovação”. Reconhecerá 
esforços em 12 categorias, 
entre elas Saúde, Tecnologia, 
Educação, Diversidade, 
Plataforma Digital. Mais 
informações no https://www.
premiogigantesdainovacao.
com.br/. 
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Secretaria chama atenção para UBSs
que atendem pacientes com covid-19

A Secretaria Municipal de 
Saúde reorganizou o fluxo 
para melhorar o atendimento 
aos pacientes com síndromes 
respiratórias em Umuarama. 
O objetivo é descentralizar o 
acesso aos serviços de saúde 
e com isso ofertar mais opções 
à população, além da aten-
ção dada no Ambulatório de 
Síndromes Gripais, que no 
último sábado (5) passou a 
atender no Centro Diocesano 
de Formação (CDF).

Desde o último dia 13, 
conforme a reorganização, 
os pacientes com suspeita 
de infecção pelo coronaví-
rus (sintomas leves) tam-
bém podem utilizar quatro 
unidades básicas de saúde 
(UBS) de referência para con-
sultas, exames – se necessário 
– e encaminhamento. Desta 
forma, moradores atendidos 
pelas UBS do Jardim Cruzeiro, 
Cidade Alta, Jardim Panorama 
e Cohapar II estão sendo aten-
didos na UBS Bem-Estar, além 

Duplicação da Avenida Portugal entra
na etapa final com acesso e recape

 A empreiteira contratada 
pelo município iniciou a etapa 
final do projeto de extensão da 
Avenida Portugal até a PR-482. A 
maior parte do trecho já foi pavi-
mentada, além da construção 
de muro de arrimo, galerias plu-
viais e iluminação em LED. Agora 
é a vez do acesso à Rua Monteiro 
Lobato, a conexão com a parte 
antiga da via e o recapeamento 
da faixa no sentido centro à 
rodovia, além da implantação 
de mais galerias pluviais.

Por conta das obras, o acesso 
de veículos está restrito. A 
Secretaria de Defesa Social, por 
meio da Diretoria de Trânsito 
(Umutrans), bloqueou parcial-
mente o tráfego no entronca-
mento com a Monteiro Lobato. 
Caminhões e demais veícu-
los pesados estão sendo dire-
cionados à Praça Portugal, 
de onde devem seguir pela 
Avenida Londrina até a Praça 
Miguel Rossafa e depois para 
a Avenida Paraná (sentido 
rodoviária nova), para a rodo-
via PR-482 (Maria Helena) e a 
PR-323 (saída para Maringá).

Já os moradores de bair-
ros no entorno do trecho em 
obras, bem como do comér-
cio local, poderão utilizar um 
desvio improvisado ao final 
da Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca, exclusivo para 
automóveis e motocicletas, 
e também acessar a região 
pelo trevo de saída para Maria 
Helena, pela pista nova – a 
antiga está em obras.

O prefeito Celso Pozzobom 
lembra que a duplicação foi 
concebida para estimular o 
desenvolvimento local, além 
de facilitar o acesso a bair-
ros populosos, ao shopping 
e à nova rodoviária. A região 
já abriga várias empresas de 
pequeno, médio e grande 
porte e tem grande poten-
cial de crescimento. A ave-
nida terá 3,2 mil metros de 
extensão da Praça Portugal 
até o trevo da PR-482. O ser-
viço é realizado pela Sotram 
Construtora e Terraplenagem.

O investimento na pavi-
mentação é de R$ 4,9 milhões 
em recursos do governo do 

Estado, por meio do Programa 
ParanáCidade, e contrapartida 
municipal. Serão 27 mil m² de 
asfalto novo, recapeamento e 
adequações. “Além de melho-
rar um importante acesso 
ao centro, a obra moderni-
zará uma das rotas mais uti-
lizadas pelo tráfego pesado, 
que atendo parte do fluxo de 
caminhões entre a ponte de 
Porto Camargo (Icaraíma) e a 
PR-323”, completou Pozzobom.

A instalação das luminá-
rias em LED também ajuda 
a garantir um trânsito muito 
mais seguro. Serão 78 con-
juntos de postes com braços 
ornamentais duplos, resultando 

do público local.
A UBS Vitória Régia está 

atendendo pacientes com 
síndromes gripais das regiões 
do San Remo, Industrial e 
Conjunto Sonho Meu. Na UBS 
Anchieta/Guarani são aten-
didos moradores da área do 
Primeiro de Maio, Parque 
Jabuticabeiras, Jardim Lisboa 
e do Centro de Saúde Escola. 
Por fim, a UBS Cohapar I presta 
atendimento aos pacientes do 
Posto de Saúde Central, UBS 
26 de Junho e do Ouro Branco.

As unidades de referência 
para suspeita de infecção pelo 
coronavírus acolhem pacientes 
de qualquer região da cidade, 
caso não apresentem condi-
ções de remanejamento para 
atendimento na sua UBS de 
referência. “Os pacientes têm 
essas quatro opções, além do 
ambulatório, para o diagnós-
tico e encaminhamento de 
casos suspeitos. O ambula-
tório é o local indicado para 
os casos de sintomas leves e 

moderados”, orientou a secre-
tária municipal de Saúde, 
Maria Harue.

FARMÁCIA NO 
SONHO MEU

Por outro lado, a Secretaria 
Municipal de Saúde anunciou 

o início do atendimento da far-
mácia básica da UBS Sonho 
Meu, com a indicação de um 
profissional farmacêutico res-
ponsável. Com isso, a popula-
ção do conjunto habitacional 
não terá mais que se deslocar 
a outras unidades de saúde ou 

em 156 luminárias LED, e um 
poste ornamental com suporte 
para seis luminárias, no trevo 

saída para Maria Helena. O 
investimento na iluminação 
é de R$ 890.548,78.

A maior parte do trecho já foi pavimentada, além da construção de muro de arrimo, galerias 
pluviais e iluminação em LED

ASSESSORIA-SECOM

UNIDADES de referência para suspeita de infecção pelo coronavírus acolhem pacientes de qualquer região da cidade

ASSESSORIA-SECOM

à Farmácia Central, no Centro 
Cívico, para ter acesso aos 
medicamentos básicos recei-
tados pelos médicos em con-
sultas na UBS. A farmácia do 
Sonho Meu vai funcionar dia-
riamente no período da tarde, 
das 13h30 às 17h.
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Força Tarefa interdita estande de tiro
irregular na área rural de Umuarama

Entre os dias 2 e 7 de 
Junho de 2021, em ação 
conjunta da Diretoria de 
Arrecadação e Fiscalização 
da Prefeitura Municipal, 25º 
Batalhão de Polícia Militar, 
6 º  S u b g r u p a m e n t o  d e 
Bombeiros Independente, 
7ª Subdivisão Policial (SDP), 
Guarda Municipal e o Serviço 
de Fiscalização de Produtos 
Controlados (SFPC) da 15ª 
Companhia de Infantaria 
Motorizada, foi efetivada a 
interdição de um Estande de 
Tiro irregular localizado em 
área Rural do município de 
Umuarama.

Após diligências realiza-
das pelos diversos Órgãos 

e Autarquias acima nomi-
nados, foi constatado que a 
Associação Tática e Tecnológica 
de Atiradores e colecionadores 
do Brasil (ATTAC) não possuía 
o alvará de funcionamento da 
Delegacia de Explosivos, Armas 
e Munições (DEAM), órgão do 
Departamento da Polícia Civil 
que é o responsável técnico 
para atestar as condições de 
segurança deste tipo de insta-
lação desportiva.

Devidamente motivados 
pelo iminente risco a segu-
rança de pessoas e patrimônio, 
o SFPC/15ª Cia Inf Mtz impe-
trou medida acauteladora 
suspendendo junto ao Exército 
Brasi leiro o Certif ica d o 

de Registro da referida 
Associação, seguido pelo 
Poder Municipal que exarou 
Auto de Interdição Cautelar 
cessando a val idade do 
alvará de funcionamento, 
bem como, pelo Delegado 
Chefe  da 7ª  Subdivisão 
Policial de Umuarama que 
notificou e interditou por 
tempo indeterminado o 
local, ações que culmina-
ram na paralisação imediata 
das atividades que estavam 
sendo promovidas rotinei-
ramente naquele ambiente.

O funcionamento de 
Clubes ou Associações de 
Tiro Desportivo, pela própria 
natureza de risco envolvida, 
requer a anuência do SFPC/EB, 
do Poder Público Municipal, 
de Órgãos Ambientais e da 
Vigilância Sanitária, do Corpo 
de Bombeiros Militar e do 
Departamento da Polícia Civil/
DEAM, para que possam reali-
zar suas atividades na plenitude 
dentro das normas vigentes.

Ações
O SFPC/15ª Cia Inf Mtz (Guaíra-PR) está intensificando 
as ações de fiscalização, e para tal vem trabalhando em 

ambiente interagências, tudo com o objetivo de promover 
o equilíbrio entre o Desporto e a Segurança, equilíbrio este 

que é condição indispensável para o exercício de ativida-
des com Produtos Controlados pelo Exército. A Associação de Atiradores não possuía alvará de funcionamento da Delegacia de Explosivos, 

Armas e Munições (DEAM)

ASSESSORIA
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Gangue envolvida em furtos
na madrugada é presa pela PM

Quatro ladrões, que fazem 
parte de um bando formado 
por cinco pessoas, permane-
cem presas depois que foram 
abordadas e denunciadas pela 
Polícia Militar pelo crime de 
furto e receptação. A deten-
ção aconteceu na madrugada 
de ontem (terça-feira, 8).

A abordagem foi realizada 
por policiais de Umuarama na 
Praça Hênio Romagnoli, ao 
lado da prefeitura, no final da 
noite de segunda-feira.

O bando teria se envolvido 
na invasão seguida de furto 
em uma loja de revenda de 
calçados, situada na avenida 
Paraná, centro de Umuarama. 
Os ladrões criminosos levaram 

alguns pares de sapatos e 
fugiram em seguida. Minutos 
depois do crime, a PM foi acio-
nada e passou a fazer diligên-
cias pelo centro da cidade, 
até que localizou o bando 
suspeito em volta de veículo 
Volkswagen Gol, de cor bege. 
Uma mulher que estava embar-
cando ficou nervosa ao ver a 
viatura e tentou sair do local, 
todavia, ela foi abordada. 
Inicialmente, nada de ilícito 
foi localizado. Mesmo assim 
os policiais decidiram revistar 
o interior do carro, onde esta-
vam sendo dois homens de 27 
e 35 anos e três mulheres de 
24, 31 e 37 anos. Todos foram 
revistados. Dentro do carro os 

policiais encontraram os pares 
de sapatos furtados.

Os suspeitos negaram a 
participação no furto, até que 
uma das mulheres confes-
sou ter dispensado dois pés 
de tênis que eram diferentes, 
perto do Banco do Brasil. Os 
objetos foram localizados.

Posteriormente, os PMs 
foram até a casa do proprietário 
do carro, na avenida Parigot de 
Souza, onde encontraram pedras 
de crack e R$ 2.594 em dinheiro.

Todos os detidos foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia e quatro deles perma-
neceram recolhidos sob acu-
sação de furto, receptação e 
tráfico de drogas.

Umuarama registra 81 
novos casos de covid e a 
morte de homem de 56 anos

A Secretaria de Saúde 
confirmou 81 casos de 
covid-19 em Umuarama 
ontem (terça-feira, 8). São 
28 mulheres, 48 homens e 
cinco crianças, que eleva-
ram para 12.582 o total de 
diagnósticos positivos da 
doença desde março do 
ano passado. Mais de 94% 
desse total já se recupera-
ram (11.873), outros 474 
positivados seguem em 
isolamento domiciliar e 57 
permanecem hospitalizados 
(16 em UTIs e 41 em enfer-
marias). Há ainda 1.621 pes-
soas em investigação com 
suspeita de infecção pelo 
coronavírus e mais um óbito 
foi confirmado – a vítima é 
um homem de 56 anos que 

Adolescente aponta arma para
PM em fuga no Dom Pedro I

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido e dois adultos 
presos, no final da tarde de 
segunda-feira (7), no Parque 
Dom Pedro I, em Umuarama. 
A ocorrência foi registrada 
pela Rotam do 25º Batalhão 
de Polícia Militar (25º BPM) e 
encaminhada para a sede da 
7ª Subdivisão Policial (7ª SDP). 
As equipes receberam uma 
denúncia através do 190 infor-
mando que havia uma pes-
soa armada na rua Patriarca 
Abraão, no Parque Dom Pedro 
I. A viatura foi até o local, 
visualizou o suspeito com a 
pistola e quando foi fazer a 
abordagem o acusado fugiu 
correndo para o interior de 
uma residência. Os policiais 
montaram um cerco e encur-
ralaram o suspeito. Foi então 
que ele levantou a arma em 
direção aos policiais e após 
ser alertado jogou a pistola 
no telhado da casa vizinha e 
foi abordado na sequência.

Durante a verificação na 
identidade do suspeito, os 
policiais descobriram que se 
tratava de um adolescente 
de 15 anos. A arma arremes-
sada foi localizada. Trata-se 
de uma pistola de calibre .40 
que estava carregada com 
14 munições.

No interior do imóvel, 
estavam dois homens que 
ainda tentaram escapar, mas 

foram detidos. Também foram 
encontradas porções de crack, 
cocaína e a quantia de R$ 
480 em dinheiro. Os homens 

maiores de idade foram enca-
minhados à delegacia, junto 
com o adolescente e os mate-
riais apreendidos.

morreu no último sábado 
(5), no Hospital Cemil. Agora 
são 212 os umuaramenses 
que perderam a vida devido 
a complicações da Covid-19.

As notificações de síndro-
mes gripais somam 30.905, 
das quais 16.702 foram des-
cartadas para o vírus.

Nos hospitais locais com 
Ala Covid, a ocupação segue 
elevada: 97,2% nas unidades 
de terapia intensiva (apenas 
um leito disponível) e mais de 
84% nas enfermarias – de 64 
conveniadas ao SUS, 54 esta-
vam ocupadas.

Na área da 12ª Regional de 
Saúde, 60 pacientes aguarda-
vam leitos para internamento 
nesta terça-feira (22 em UTI e 
38 em enfermaria).

OBJETOS furtados foram recuperados. Drogas, celulares e dinheiro foram apreendidos 
pela PM

DIVULGAÇÃO

ADOLESCENTE armado entregou dupla maior de idade envolvida com o tráfico no 
Parque Dom Pedro

DIVULGAÇÃO



9Quarta-feira, 9 de junho de 2021  GERAL

No último dia 2, a professora 
do mestrado em Direito Processual 
e Cidadania e dos cursos de gra-
duação de Direito e Medicina da 
Universidade Paranaense – Unipar, 
Dra. Tereza Rodrigues Vieira, foi a 
primeira homenageada com a láu-
rea ‘Luana Barbos’, concedida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), seção São Paulo, durante o 4° 
Congresso Internacional de Direito 
da Diversidade - o maior evento do 
gênero já realizado no Brasil. O con-
gresso terá duração de 30 dias, com 
transmissão on-line via YouTube.

Participam do evento figuras 
públicas, especialistas, deputados, 
vereadores, militantes, represen-
tantes de organizações sociais, 
movimentos coletivos em defesa 
de direitos e entidades represen-
tativas das minorias.

A OAB São Paulo elegeu alguns 
profissionais do Direito no país e no 
mundo para homenagear o trabalho 
desenvolvido nas últimas décadas, 
demonstrando o compromisso com 
a defesa das minorias vulneráveis. 

Além da Dra. Tereza Vieira, 
durante a realização do Congresso 
também receberão a mesma home-
nagem, o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Roberto Barroso, 
a jurista Maria Berenice Dias, a can-
tora Daniela Mercury e a Ministra 
da Suprema Corte da Califórnia, 
Victoria Kolakowski.

O objetivo da organização do 
evento é romper com o preconceito 
e promover o enfrentamento da 
discriminação por meio do conhe-
cimento, levantando temas atuais 
e relevantes pertinentes a cada 
uma das siglas representadas por 
LGBTQIAP+ (gays, lésbicas, bisse-
xuais, travestis e mulheres trans, 
homens trans, pessoas não-biná-
rias e queer, intersexo, assexuais, 
pansexuais e outros).  

Professora da Unipar é homenageada 
em São Paulo pela OAB 

Láurea ‘Luana Barbosa’ 
foi entregue durante 
Congresso Internacional de 
Direito da Diversidade

A professora ainda pales-
trou acerca do tema ‘Pessoas 
Transgêneros: lutas, conquistas e 
novos desafios’. 

E ao receber a homenagem, 
agradeceu o reconhecimento em 
conceder-lhe tamanha honraria 
e tributo. “Essa homenagem vem 
coroar um trabalho pioneiro desen-
volvido desde a defesa do meu dou-
torado na PUC-SP, em 1995. Realizei 
pesquisas para a minha tese, com 
uma bolsa do governo brasileiro em 
14 países europeus, quando morei 
em Paris. Munida de muito material 
encontrado nas livrarias e bibliote-
cas dos cursos de Direito, Medicina, 
Ciências Sociais voltei para o Brasil 
cheia de energia para escrever um 
trabalho que beneficiasse a socie-
dade e, principalmente, que fizesse 
diferença na vida das minorias vul-
neráveis. Vi que valeu a pena”.

Dra. Tereza ainda destacou a 
Unipar como um espaço impor-
tante para o seu trabalho. “Na 
UNIPAR eu sempre tive liberdade 
de cátedra para trabalhar os temas 
relativos às minorias religiosas, 
sexuais, étnicas e sociais, seja em 
pesquisas ou docência.  Posso dizer 
que me sinto feliz com as lutas e 
conquistas, mas ainda tenho muitos 
desafios, os quais pretendo enfren-
tar com o apoio dos meus alunos e 
colegas”, finalizou.

Luana Barbosa
Luana Barbosa dos Reis, uma mulher 
brasileira, negra e lésbica que foi 
assassinada durante uma violenta 
abordagem da Polícia Militar, em 
Ribeirão Preto-SP.

Paraná tem segunda menor taxa de
transmissão de coronavírus no BR

O Paraná é o segundo 
estado com menor taxa de 
transmissão (Rt) em todo o 
Brasil. A média atual no ter-
ritório paranaense é de 0,91, 
o que significa que 100 pes-
soas contaminadas trans-
mitem o coronavírus para 
outras 91. O Paraná está no 
patamar de redução da circu-
lação do vírus desde o dia 28 
de maio, e vem apresentando 
uma queda gradual por dez 
dias consecutivos, mesmo 
período das medidas mais 
restritivas decretadas pelo 
Estado e algumas prefeituras.

Os dados são do sistema 
Loft.Science, que calcula o 
Rt médio de todos os esta-
dos e do País a partir de 
um algoritmo desenvolvido 

Redução
Desde o início da pandemia, este é o quinto período de queda da 

circulação do vírus no Estado, segundo o Loft.Science. Entre março e 
setembro de 2020, o Rt esteve superior a 1, apresentando um pico 

de 1,88 em 8 de abril do ano passado. Entre 10 de setembro e 10 de 
novembro de 2020 se deu um período de queda, no qual o Rt mais 

baixo registrado foi de 0,90. Entre 11 de novembro de 24 de dezem-
bro, o índice ficou superior a 1. Desde o Natal, a taxa tem apresen-

tado mais instabilidade. Ela esteve inferior a 1 por um breve período 
do Natal a 7 de janeiro, e de 18 de janeiro a 19 de fevereiro. Em 11 

de março, apresentou um novo pico, atingindo um Rt de 1,58.
De 17 de março a 3 de maio, deu-se o quarto período de queda, 
atingindo o ponto mais baixo de transmissão desde o início da 

pandemia: 0,74 em 7 de abril. Uma nova alta aconteceu entre 4 e 
27 de maio - o menor período de alta antes de novamente atingir 

os patamares abaixo de 1.

Fila Única convoca inscritos
para a validação dos dados

 A Secretaria Municipal de 
Educação, observando o dis-
posto na lei 4.271/2018, alte-
rada pela lei 4.390/2019, que 
institui o Programa Fila Única, 
torna público através do edi-
tal 56/2021 o resultado clas-
sificatório por categoria dos 
inscritos para vagas remanes-
centes do sistema. Já o edital 
55/2021 convoca os pais ou 
responsáveis pelas crianças 
relacionadas (em anexo à 
publicação) para que se diri-
jam à unidade educacional 
onde a vaga foi contemplada, 
nos dias 10 e 11 deste mês, 
das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h, para validação dos dados.

Para a retirada da guia 
de encaminhamento para 
matrícula, após a convoca-
ção o responsável deverá 
apresentar no estabeleci-
mento de ensino a certidão 
de nascimento da criança, 

pela empresa. Os números 
foram atualizados no início 
desta semana.

O indicador tem como 
objetivo estimar o nível de 
contágio pelo vírus em um 
território durante a pande-
mia. A contaminação está 
acelerada se a taxa está 
acima de 1, estável se é 
igual a 1 ou em queda se 
está menor que 1 – o único 
caso em que a situação epi-
dêmica demonstra melhora. 
Quanto menor o Rt, meno-
res são as chances de con-
taminação pelo vírus.

O único à frente do Paraná 
é o Pará, cujo Rt está em 0,89. 
Outros 15 estados também 
apresentam taxas abaixo de 
1. Já a média brasileira está 

acelerada, atualmente em 
1,02. O índice com maior alta 
registrada no período é na 
Paraíba, com 1,15.

VISÍVEL
A base de dados utilizada 

pela Secretaria de Estado 
d a  S a ú d e  n o s  B o l et i n s 
Epidemiológicos também 
aponta queda no Rt para-
naense. O Laboratório de 
Estatística e GeoInformação 
da Universidade Federal do 
Paraná indica que a taxa está 
em 0,91. Segundo o sistema, 
a desaceleração no Estado 
começou ainda antes, de 19 
para 20 de maio, quando pas-
sou de 1,1 para 0,99.

Apesar desses índices, o 
Paraná confirmou o primeiro 
caso da variante indiana no 
Estado, e apresenta índice 
elevado de ocupação do sis-
tema hospitalar, o que requer 
a manutenção da cautela.

S e g u n d o  o  B o l e t i m 
E p i d e m i o l ó g i c o  d a 
S e c r eta r i a  E s ta d u a l  d a 
Saúde de ontem (terça-feira, 
8), a ocupação dos leitos de 
UTI exclusivos para covid-19 
estava em 95% no Estado.

comprovante de residên-
cia (fatura da concessioná-
ria de energia elétrica de 
no máximo 3 meses), folha 
resumo do Sistema CadÚnico, 
para comprovar participação 
em programa social (se for o 
caso) e carteira de trabalho 
para comprovar se possui ou 
não vínculo empregatício.

É necessário apresentar 
também holerites relativos 
aos três últimos meses, no 
caso do pai ou responsável 
legal ser trabalhador formal 
com registro em carteira ou 
de vínculo estatutário, se ser-
vidor público; declarações 
de serviços prestados nos 
últimos três meses; declara-
ção de imposto de renda ou 
declaração do próprio pai 
ou responsável, em modelo 
da Secretaria Municipal de 
Educação e assinada perante 
o servidor público desta, no 

caso de autônomos.
As informações das decla-

rações das famílias ou do res-
ponsável legal são de inteira 
responsabilidade destes e, 
caso não sejam verdadeiras, 
eles responderão em confor-
midade com a legislação. O 
edital define que serão nulas, 
sem responsabilidade para a 
unidade escolar e a Secretaria 
de Educação, as inscrições no 
Fila Única ou matrículas efe-
tuadas com documentos falsos 
ou adulterados, e o responsá-
vel fica passível das penas pre-
vistas em lei.

O edital traz ainda os ende-
reços dos 22 centros de edu-
cação infantil (CMEIs) e esco-
las municipais com educação 
infantil do município. Foram 
convocadas quatro crian-
ças inscritas para o berçário, 
12 para o Maternal I, 11 no 
Maternal II e 10 no Jardim.

ESTADO está no patamar de redução da circulação do vírus desde 28 de maio, e apresenta 
queda gradual por dez dias consecutivos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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TERRENOS

TERRENOS EM SERRA DOS DOURADOS
RESIDENCIAIS -  234M² CADA.
Excelente localização.
Dimensões: 6,00x39,00
EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO!

À PARTIR DE R$ 27.600,00 À VISTA!

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR
Quadra 20, Lote 6. Terreno de esquina.
Com 450,00 m².
Dimensões 15x30 e excelente topogra� a.
Localizado no Centro da cidade.
Ótima oportunidade de investimento.

VALOR: R$ 480.000,00 (à vista)

TERRENOS COMERCIAIS NO PARQUE DA GÁVEA
Quadra 4, Lote 2 - com 267,50m².
Dimensões 10,70x25,00. Excelente localização.
Avenida Valdomiro Frederico, próximo à Av. Portugal.

VALOR: R$ 290.000,00

Quadra 5, Lote 2 - com 267,50m².
Dimensões 10,70x25,00. Excelente localização.
Avenida Valdomiro Frederico, próximo à Av. Portugal.

VALOR: R$ 360.000,00

TERRENOS NO PARQUE METROPOLITANO
Defronte ao Hospital Veterinário Unipar
Quadra 29-A, Lote 10. Terreno residencial com 

240m². Localizado no Metropolitano 1.

Dimensões: 10,00x24,00

VALOR: R$ 87.120,00

Quadra 1, Lote 11. Terreno comercial com 600m². 

Localizado no Metropolitano 1.

Dimensões: 20,00x30,00

VALOR: R$ 462.000,00

TERRENOS RESIDENCIAIS NO JARDIM BELO HORIZONTE
Quadra 20, Lote 11, com 200,00 m².
Dimensões 10x20

Quadra 20, Lote 12, com 200,00 m².
Dimensões 10x20

Quadra 20, Lote 13, com 200,00 m².
Dimensões 10x20

Quadra 20, Lote 14, com 200,00 m².
Dimensões 10x20

VALOR: R$ 66.000,00 (cada terreno)

TERRENOS COMERCIAIS NO PARQUE INTERLAGOS
Rua Nivaldo Turcato de frente com a Nova 
Rodoviária - Ótima localização.
Quadra 8, Lote 3, com 653,76m².
Dimensões: 13,62x48

Valor: R$ 817.200,00

Quadra 8, Lote 10, com 441,50m².
Dimensões: 17,66x25

Valor: R$ 551.875,00

Quadra 8, Lote 11, com 360,00m².
Dimensões: 14,40x25

Valor: R$ 450.000,00

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

SOBRADO 301M² EM UMUARAMA/PR

342m² a.t., R. Setsuii Yoshii, 2.470,
Lot. fechado Ecoville Residence.

Inicial R$ 1.425.416,00
(PARCELÁVEL)

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

Umuaramenses são destaque em
corrida de rua no Oeste do Estado

Os atletas umuaramenses 
Anderson de Souza, o filho 
Gabriel e Marcio Calgara par-
ticiparam da primeira etapa 

do 8º circuito de Cascavel no 
último sábado (4). O time 
de Umuarama foi destaque 
na de 8 quilômetros, que 

aconteceu no Lago Municipal 
e começou às 18h.

Márcio Calgara ficou em 
3 lugar na categoria geral e 
Anderson pegou a quinta colo-
cação. Gabriel dos Santos che-
gou em 2º lugar na categoria 
onde competiram atletas com 
idades de 18 a 24 anos.

Anderson está com 45 anos 
de idade e compete desde os 
10. Calgara, que está compe-
tindo profissionalmente há 
seis anos, tem 38 de idade. A 
dupla competiu com outros 
320 atletas que vieram de 
todos os cantos do país. Todos 

com idades acima 
dos 18 anos. O 
time umuaramense 
segue na competi-
ção que tem outras 
quatro etapas. A 
próxima corrida 
acontecerá no dia 
7 de julho.

Neste ano, esta 
foi a segunda cor-
rida em que os três 
umuaramenses par-
ticiparam. A primeira 
competição foi em 2 
de maio, e aconteceu também 
na cidade de Cascavel.

NO pódio, em terceiro lugar na categoria 
geral está Marcio Calgara e na quinta 
colocação, Anderson dos Santos

ARQUIVO PESSOAL
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Palavras cruzadas

Nesta quarta, você pode colocar em prática alguns 
planos para a vida profissional, em especial o que 
depende apenas da sua iniciativa para dar certo, 
Gêmeos. Se tiver que ficar em casa, sempre existe 
a opção de matar a saudade com um telefonema ou 
vídeo chamada.

No que depender da Lua, seu jeito sonhador 
continua em alta e promete muitas novidades 
para esta quarta. A galera estará a postos para 
oferecer ajuda, conselho e até ajudar a passar o 
tempo com uma conversa fiada se você estiver 
morrendo de tédio.

Nesta quarta, a vida social e profissional ganha 
destaque e a Lua promete boas novas nessas áreas. 
O astro deve favorecer alguns contatos importan-
tes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros 
negócios, mas cabe a você colocar as mãos na 
massa e correr atrás do que deseja.

Pode se preparar para dar duro nesta quarta-feira, 
Capricórnio! O trabalho deve ocupar a maior parte 
da sua atenção e você pode aproveitar para dar 
aquele gás nas tarefas do dia a dia. Talvez não pin-
tem novidades e mudanças na área profissional, 
mas é com dedicação e esforço que você chega 
longe, dando um passo de cada vez. 

A Lua segue firme em seu paraíso astral nesta quarta e 
promete facilitar alguns relacionamentos, inclusive na 
hora de fazer contato com clientes, amigos ou cole-
gas com quem não se encontra no dia a dia. Reunião 
virtual pode ser uma ótima ideia para estimular a cria-
tividade se ainda não está trabalhando normalmente. 

No que depender dos astros, a vida familiar ganha 
destaque nesta quarta e você terá facilidade para se 
entender com os parentes. Home office ou serviço 
ligado a produtos para o lar devem se desenrolar com 
mais tranquilidade. Tire um tempo para trocar ideias, 
relembrar os bons momentos e fortalecer os laços 
com o pessoal de casa.

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 9 de Junho são de Gêmeos com a personalidade de Peixes. A intuição é uma caracterís-
tica forte de seu jeito de ser. A emotividade, o pessimismo e o hábito de chorar por qualquer motivo, 
bem como de se lamentar, deve ser bem controlado pelo seu bom senso. Seu número principal é o 
12, formado de 1, sol e de 2 Lua, que somados dão o 3 de Júpiter, que lhes confere generosidade, 
sabedoria, gosto pelos estudos, mas os fazem indecisos a respeito de amor e casamento. Eles são 
sujeitos à duplicidade amorosa também.

Horóscopo nascido em 9 de junho 

No que depender da Lua, esta quarta promete 
algumas mudanças e surpresas ao longo do 
caminho. A boa notícia é que o astro sinaliza 
boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma 
fase com expectativas melhores - e isso também 
vale para a vida profissional.

Apesar de seguir em seu inferno astral, a Lua não 
deve atrapalhar muito os seus planos nesta quarta. 
Claro que vale a pena ter os cuidados básicos e 
evitar atitudes impulsivas hoje, mas se você ficar 
no seu canto e cuidar apenas do que é da sua 
conta, vai evitar problemas. 

A Lua segue firme em Gêmeos e coloca em des-
taque sua habilidade para lidar com dinheiro, seja 
investindo em algo mais sólido, negociando des-
contos ou descobrindo novas oportunidades ao 
expandir seus contatos. 

No que depender da Lua, você vai se expressar 
melhor nesta quarta e pode fazer contatos provei-
tosos, especialmente no trabalho. O desejo de sair 
por aí e respirar novos ares também cresce, mas 
antes de botar os pés na rua, veja se pode fazer isso 
sem colocar a saúde em risco. 

Você começa o dia mais inquieto, Libra, 
sonhando em sair da rotina e até planejando uma 
viagem, mesmo que seja para um lugar pertinho 
de casa. Tudo culpa da Lua, que destaca seu lado 
aventureiro e sociável - vale qualquer coisa para 
espantar de vez a rotina. 

Nesta quarta, a Lua promete botar os relacio-
namentos e o contato com as pessoas em pri-
meiro lugar na sua lista de prioridades. E como 
você estará mais sociável do que o normal, tudo 
indica que as atividades com os colegas serão 
muito produtivas, ainda que esse contato seja 
apenas por e-mail ou videoconferência. 

Conheça seis plantas que trazem sorte, saúde e proteção para sua vida
Separamos aqui, especialmente para 

você, as plantas mais “sortudas” que irão 
fazer a diferença no seu dia a dia. Você 
pode utilizá-las sozinhas ou misturadas, 
carregar na carteira ou na bolsa. Ou seja, 
o que importa é que estejam sempre per-
tinho de você!

Louro: não é só com o feijão que ele 
combina. Ele combina perfeitamente com 
dinheiro! Além disso, ele é a planta cura-
tiva dos virginianos, auxiliando nas cólicas 
intestinais. Colocar uma folha de louro, 
envolto em tecido de algodão, na carteira 
em uma noite de lua cheia é um ótimo 
amuleto para atrair e multiplicar dinheiro. 

Alecrim: você não faz ideia do poder do 
alecrim! Alecrim faz bem para o corpo, para 
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a mente e para a alma. Frequentemente, 
atribuem ao alecrim boa sorte e alegria. 
Além disso, você pode utilizá-lo em um 
banho para tirar o desânimo do corpo. Para 
o amuleto, separe algumas folhinhas secas 
de alecrim e um punhado de sal grosso e 
coloque em um saquinho de algodão. 

Raiz de Guiné: é uma poderosa erva 
capaz de curar diversos males do corpo 
e, ao mesmo tempo, equilibrar o lado 
espiritual. Frequentemente associada à 
eliminação de energias negativas, essa 
erva cria uma espécie de “campo de 
força” bloqueando qualquer malefício 
que possa lhe atingir.  Crie seu amuleto 
com raiz seca de guiné e, se quiser deixá-
-lo mais poderoso, adicione um punhado 

de sal grosso para neutralizar as energias 
negativas que já estiverem com você. 
Portanto, carregue ele sempre com você.

Espada-de-são-jorge: a fantástica 
espada-de-são-jorge também é uma das 
plantas que trazem sorte, e pode ser uti-
lizada como amuleto, sim! Assim como o 
Alecrim, atrai boa sorte. Entretanto, seu 
potencial mais poderoso é o da coragem 
e prosperidade para quem a tem.

Colha uma folha de espada-de-são-
jorge, corte em 7 partes e deixe secar. 
Quando estiver bem desidratada, guarde 
os pedaços em um saquinho de algodão 
verde, amarrado com uma fita vermelha.

Ânis estrelado: o ânis estrelado é res-
ponsável por atrair riqueza, abundância, 

abrir caminhos (principalmente na vida 
amorosa) e melhora a auto estima. Sendo 
assim, essa semente cheirosa e de formato 
tão bonito pode ser utilizada como amu-
leto de forma bem simples. Basta guardar 3 
anises estrelados em sua carteira ou bolsa. 
Garanta que eles estejam sempre juntos.

Eucalipto: utilizado para tratar pro-
blemas respiratórios, o eucalipto tem 
uma função bem mais nobre: remover 
energias negativas e fortificar o espírito. 
Se você combinar algumas folhas secas 
de eucalipto com arruda, terá em mãos 
um poderosíssimo amuleto de proteção 
e prosperidade.

Fonte: Astrocentro
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“As nossas Eucaristias transformam o 
mundo, na medida em que nós mesmos 
nos deixamos transformar tornando-

-nos pão partido para os outros. 
(Papa Francisco, via twitter)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Marcos Oliveira, Dennis Aluizio Za-
fanelli Molina, Fábio Alexandre de Carvalho,Graziele Smak Baena Aguilar de Aquino, Matsuo Nishino,Priscila Lílian 
Fabretti e Rita de Cássia Aparecida de Souza Licks.Da coluna: felicidades.

APOIO (1)
Na tarde de segunda-feira 

(7), em live, o Sebrae/PR e 
a Fecomércio PR lançaram o 
Fature+, Programa que visa 
apoiar a retomada econô-

mica no Paraná ao preparar 
a inserção das empresas do 

comércio e turismo no mundo 
digital. As capacitações serão 
100% online e incluem cur-
sos, mentorias com especia-
listas, seis MasterClass com 
temas essenciais e parcerias 
com marketplaces de escala 
nacional. O objetivo é que 
as empresas criem um novo 

canal de vendas.

 
APOIO (2)

Os empreendedores passarão 
por uma jornada multifor-

mato que inclui diagnósticos 
para personalização, cursos 
com 11 temas, videoaulas, 
e-books, cases de sucesso, 

mentorias com especia-
listas, tutorias, utilização 
de ferramentas e interação 
no fórum. Os interessados 
podem acessar Future + e 

fazer a inscrição. No comér-
cio, o Programa é voltado 
para lojas de confecção e 
de acessórios, perfumaria 
e cosméticos, mercados, 
empórios e similares. No 
turismo, direcionado para 
agências de viagem, meios 

de hospedagem e serviços de 
alimentação.

ZOOM
Adrielle Knoor,  Miss Teen Paraná Universe 2020, está em Lon-
drina fazendo a preparação para a próxima  fase do concurso. 

Ela vai representar o Paraná no Miss  Brasil Teen Universe 2021,  
carregando o nome de muitos paranaenses nessa faixa.  Na foto, 

do fotógrafo Fer Stein / direção de Donatto dos Anjos,  preparador 
quando em  Andamento e Postura. Ela destaca a cidade, Santa Fé, 
que representou no Miss Teen Paraná -, e hoje orgulho de todos. 

Dress by Fernanda Nabhan /  Belinha Acessórios Londrina  / Make 
Ana Mansur e Hair Flavia Appel

PARCEIROS
A Campanha de Inverno da 
AMU e da ACIU está cheia 

de novidades. Desta vez com 
duração de dois meses – ju-
nho e julho – e a campanha 
vai tratar de saúde cardior-

respiratória e doenças típicas 
no inverno. Irão participar 

como convidados pneumolo-
gistas, otorrinos, alergistas, 

imunologistas, cardiologistas, 
pediatras, geriatras, médicos 
clínicos e de outras especia-
lidades que se interessarem 
pelo tema. A nova parceria é 

com a Escola Supera de Umua-
rama, que irá ceder seu espaço 
e tecnologias para melhorar e 
ampliar ainda mais o alcance 
dos conteúdos produzidos. 

Entre as atividades :  entrevis-
tas para a TV, rádio e internet, 

vídeos e também palestras 
transmitidas via internet em 
seus canais próprios e tam-

bém nas redes sociais da AMU. 
Não fique de fora. Envie uma 
mensagem agora mesmo pelo 
Whats 99907-2342 e garanta 

sua participação.

FER STEIN
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