
12ª Regional de Umuarama recebe
novo lote com 3.276 doses da Pfizer

22.146 VACINAS PARA O ENSINO SUPERIOR VÃO PARA 69 CIDADES

O Governo do Estado continua o processo de descentralização das vacinas contra a covid-19 para todas as regiões do Paraná e enviará nesta sexta-
feira (11) 145.080 doses da Pfizer/BioNTech para 77 municípios das 22 Regionais de Saúde. Nesta distribuição, serão contemplados os grupos de 
comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores da educação básica, da assistência social, portuários e do ensino superior. l 5

Biênio 2021-2023

Conselho 
Municipal do
Idoso elege

representantes 
l 6

Paraná quer
ampliar

testagem
em massa

l 4

Municípios
receberão

2 milhões de
seringas

l 7

ASSESSORIA/SECOM

PM resgata
sete cães

maltratados em
Maria Helena

l 9

MP cumpre 63 
mandados  
de prisão 

em 11 cidades
l 8

Contrabando
O motorista de um caminhão carregado com 50 mil 

maços de cigarros contrabandeados perdeu o controle 
da direção, invadiu a contramão na rodovia BR 272 e 
bateu em outro caminhão e em duas carretas. Após 
a colisão, o condutor fugiu e abandonou, além do 

veículo com a carga ilícita, também um adolescente 
que ficou preso às ferragens da cabine. O garoto foi 

socorrido e depois apreendido. l 9
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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 0,83 3,22 8,06
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

8/5 a 8/6 0,5000 0,2019 0,0000
9/5 a 9/6 0,5000 0,2019 0,0000
10/5 a 10/6 0,5000 0,2019 0,0000
11/5 a 11/6 0,5000 0,2019 0,0000
12/5 a 11/6 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,07% 28,68 
Vale ON -0,33% 111,83 
ItauUnibanco PN -0,36% 33,14 
Embraer ON +15,61% 20,00 
Gol PN -4,37% 26,25 
Viavarejo ON -3,45% 14,56

IBOVESPA: +0,13% 130.076 pontos

Iene 109,50
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 95,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,0650 5,0660 -3,0%

PTAX  (BC) +0,2% 5,0629 5,0635 -3,2%

PARALELO 0,0% 4,9400 5,3500 -2,6%

TURISMO 0,0% 4,9400 5,3300 -2,6%

EURO +0,1% 6,1626 6,1648 -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 1.832,46 0,50 3,80 14,33
Oeste 1.838,35 1.860,62 1,20 5,79 14,80

DÓLAR 10/06

Iene R$ 0,0463
Libra est. R$ 7,17
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.323,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/06 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 1.544,00 -18,50 -2,7%
FARELO jul/21 381,60 -4,80 -13,7%
MILHO jul/21 699,00 8,25 -1,8%
TRIGO jul/21 683,75 1,50 -6,4%

SOJA 154,99 0,4% -5,6% 153,00
MILHO 83,99 0,0% -13,9% 84,00
TRIGO 82,21 0,0% -8,1% 82,00
BOI GORDO 300,79 0,2% 0,9% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/06 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 10/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -1,8% -5,8%
SOJA Paranaguá 171,00 -1,2% -3,9%
MILHO Cascavel 93,00 0,0% -12,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

A Lua se muda para a sua Casa do Dinheiro nesta 
madrugada e, logo cedo, troca boas vibrações com 
Júpiter, sinal de que você pode ter bons resultados ao 
lidar com grana nesta sexta! Para aproveitar ao máximo 
essas energias positivas, preste atenção em qualquer 
oportunidade de fechar um bom negócio ou oportu-
nidade de melhorar seus ganhos. 

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, a dica 
para se dar bem é agir nos bastidores e mostrar que dá 
conta das suas obrigações para afastar os invejosos. 
E falando nesse povo que adora cuidar da vida alheia, 
melhor ouvir o seu sexto sentido, dar um chega pra 
lá no olho gordo e ficar bem longe de gente que tem 
duas caras.

Sextou, Virgem, e a entrada da Lua em Câncer 
promete muita diversão com os amigos pra você 
esquecer o estresse da semana e relaxar um pouco. 
Mas nada de baixar a guarda e sair por aí aglome-
rando geral, hein? Com Marte em seu inferno astral 
a partir de hoje, todo cuidado é pouco .

Sextou, e com a entrada da Lua em sua Casa dos 
Relacionamentos, você estará mais a fim de se 
divertir com a galera do que de cuidar das obri-
gações do dia a dia! Mas é melhor ir com calma 
porque nem tudo é festa, meu cristalzinho.

A Lua amanhece em Câncer hoje e você terá que 
se concentrar nas tarefas do dia a dia, cuidar das 
obrigações e até fazer alguns sacrifícios para con-
seguir o que deseja. Se quiser tentar algo diferente 
no serviço ou buscar um novo emprego, melhor não 
se precipitar agora. 

Sextou, Peixes, e com a Lua brilhando em seu 
paraíso astral, as coisas devem correr com mais 
facilidade. Logo cedo, os astros prometem des-
contração para lidar com as pessoas de modo 
geral, seja no trabalho ou em 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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 11 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São francos, 
sinceros e espontâneos. Dizem o que pensam são leais e honrados. São abertos, principal-
mente com os seus amigos, colegas e os patrões. Seu número principal, é o 14, formado de 
1, Sol e de 4, Urano. Juntos foram o 5 de mercúrio, que confere comunicação, inteligência, 
popularidade e jovialidade. Que favorece muito ao comércio em geral.

Horóscopo nascido em 11 de junho

A Lua entra em Câncer nessa madrugada e 
garante que você vai fechar a semana com muita 
disposição para aprender coisas novas. Vale a 
pena ampliar seus conhecimentos e se inscrever 
em um curso, por exemplo, mesmo que seja 
com aulas à distância. 

Sextou, Câncer, e pra fechar a semana com chave de 
ouro, a Lua finalmente entra em seu signo e traz uma 
dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! 
Aproveite essa energia toda para definir algumas 
metas novas: tudo o que depender da sua iniciativa 
terá mais chance de ser um sucesso.

Seu lado comunicativo se destaca nesta sexta-feira e 
você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer 
um! Isso graças à Lua, que se muda para Câncer e 
troca ótimas energias com Júpiter logo cedo. O astral é 
favorável para resolver um mal-entendido, trocar ideias 
com os amigos e valorizar quem faz parte da sua vida.

A Lua se muda para a sua Casa da Família nessa 
madrugada, avisando que os assuntos domésticos 
ganham destaque hoje. Se tiver algum assunto impor-
tante para resolver, tente cuidar disso logo cedo. Tam-
bém será necessário cuidado com o que você fala por 
aí para não se envolver em fofocas. Se falar mal dos 
outros, pode provar do seu próprio veneno mais cedo 
ou mais tarde.

Sextou, Libra, mas no que depender da Lua, a 
ambição é que deve guiar os seus passos. Para 
melhorar, o astro troca likes com Júpiter logo cedo 
e avisa que o momento é favorável para sair da 
rotina e se arriscar um pouco mais se anda de olho 
em uma promoção. 

Com a Lua se mudando para a Casa das Trans-
formações do seu signo, o desejo de tentar algo 
diferente tem tudo para animar esta sexta, meu 
cristalzinho. Aproveite para tentar algo novo no 
serviço ou até trocar de emprego, se não anda 
muito feliz com o que faz. 
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PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Sexta 11/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
10/06- 07h54

Paranaguá
max 22
min 17

max 22
min 13

Cascavel
max 19
min 10

Foz do Iguaçu
max 21
min 12

max 23
min 13

Curitiba
max 19
min 13

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 12/6/2021

Sol
Domingo 13/6/2021
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BANCO 1

ILA
FUNDAMENTO

RTLAMBER
ENEMNERD
GASOSOPRE

ETEBACON
LIBIDORH

PENITENCIA
TOLANOZ
RHCENAS

BOCEJARDI
NOTARDOM

VIREIEDUI
ACARICIADO

AROMASOS

Alicerce;
base

Registra
os votos

dos
eleitores

Divide-se
em grosso
e delgado

(Anat.)

Cheio de
pavor

Retirada
do leite 
da vaca

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Corrente
religiosa

(?)-Man, o
jogo come-

come

Vendedor
de ingres-

sos

Pena cum-
prida pelo

que se
confessou

Primatas
como o
gorila

Antônimo
de "empa-

lidecer" 
Trechos
do filme

Número 
de asas
do mos-

quito

Habili-
dade

natural

A vogal
do pingo

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Alumínio
(símbolo)

Irmão
(fam.)

Dispositivo que
direciona o navio

Amimado;
afagado
Cheiro

agradável

Instinto
sexual

Perceber;
observar 

Mudei
de lado

Boba;
ingênua

Abrir a boca
por sono 

(?) Lobo, 
compositor
Sílaba de
"ímpar"

Coquinho
de Natal

Liso 
(o pneu)

Fator
sanguíneo
Com, em
espanhol

O "P", na
sigla TPM
William (?),
jornalista

Toucinho
frito

Nome da
letra "D"

Passar a
língua 
Pedra

para afiar

Vaporoso

Elizabeth
Taylor,
atriz

inglesa

 3/con — pac. 5/bacon. 6/libido — simios. 7/bocejar.
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A X C
A C O B E R T A R

P R E P A R O N E
E R A E X A T A
A T F O T O O L
S O B R A P R I
D A T R A V E S

V E S T E R S T
R E S A C A D A

V I G A T A P E
S U R D O T O P
C R O C A P T A

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

V E L O Z S A L S A

N

Inter-
jeição de
surpresa

Bisbi-
lhotar
(gíria)

Que
tem os 
pés no
chão

Encobrir
(erro

alheio)

Neônio
(símbolo)

Nela Noé
salvou os
animais
(Bíblia)

"O Diabo
(?) Prada",
filme ame-

ricano

Aquilo
que se

faz

Capa-
citada;

habilitada

A mulher
que chefia
os empre-

gados

Plural
(abrev.)

Erva do
cheiro-
verde
(Cul.)

Intérpretes de 
drama musical

(?) de contas:
vingança

Locais impróprios
para moradia

Retrato;
fotografia
Morcego,
em inglês

Correta;
certa
Resis-
tentes

Cubra 
(a panela)
A metade
de quatro

Balcão de
janela

É quente,
no verão

Aquele
que não

ouve

A pessoa
que não
gosta de
trabalhar
(bras.)

Blusa
feminina
Móvel pa-
ra dormir

Conquista
(novos

clientes)
De + as

Consoantes
de "rico"

Momento;
chance

Antônimo de
"proteção"

Rápido;
ligeiro

Decifra
(um texto) 

Apronto;
arrumo

Resto (de
comida)

Da cor da
violeta

Antecede 
o "U"

Período;
época

(?) King 
Cole, cantor

Marcha de
manobras
Estrutura 

de viadutos

Sufixo de
"formol"

Apelido de
 "Priscila" 

Garantido

(?) de: 
por entre

3/bat — nat — top. 4/viga. 8/realista.
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Voto impresso será decidido pelo
Congresso com aval do Judiciário

O líder do governo na 
Câmara dos Deputados, depu-
tado federal Ricardo Barros 
(PP-PR), manifestou satisfação 
com o compromisso feito pelo 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, de cumprir uma even-
tual decisão do Congresso 
Nacional pela adoção do voto 
impresso a partir de 2022.

“O governo é favorável 
à tese do voto auditável. O 
Parlamento decidirá e fico feliz 
por saber que haverá o cum-
primento da decisão. Afinal, 
quando votamos a criação de 
quatro Tribunais Regionais 

Alep aprova projeto que conscientiza
sobre brincadeiras perigosas na internet

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou, 
em segunda discussão, o 
Projeto de Lei de autoria do 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL), que 
institui a ‘Semana Estadual de 
Mobilização e Conscientização 
sobre Brincadeiras Perigosas’.

Segundo o deputado, o PL 
114/2020 tem como objetivo 
alertar a sociedade sobre os 
perigos de brincadeiras, prin-
cipalmente, as surgidas no 
mundo virtual, ou seja, nas 
redes sociais.

“Visa proteger nossas 

crianças e adolescentes de 
desafios veiculados na inter-
net que parecem inofensivos, 
mas causam danos físicos e, 
em algumas vezes, podem 
até provocar a morte, como 
foi o caso da ‘Baleia Azul’ e 
do ‘Desafio da Rasteira´”, 
destaca Martins.

Agora, depois de aprovada, 
o Projeto segue para sanção do 
Executivo. Após ser regulamen-
tada, a ‘Semana Estadual de 
Mobilização e Conscientização 
sobre Brincadeiras Perigosas’ 
será realizada na primeira 
semana do mês de junho e 

contará com palestras, audiên-
cias públicas e exposições 
sobre o assunto.

Federais (TRFs), o ministro 
Joaquim Barbosa deu uma 
liminar e não implementou a 
decisão de emenda constitu-
cional aprovada nesta Casa 
com quórum qualificado”, 
disse Barros. “Então, se hou-
ver o cumprimento, será muito 
bom”, acrescentou.

O parlamentar paranaense 
ressaltou que o voto auditá-
vel é uma questão de segu-
rança para o eleitor, sem 
prejuízo da tecnologia. “Em 
1989, quando fui prefeito de 
Maringá, doei os três primeiros 
computadores que a Justiça 
Eleitoral brasileira teve. A 

informatização é uma con-
quista importante para todos 
os brasileiros”, acrescentou.

O parlamentar paranaense ressaltou que o 
voto auditável é uma questão de segurança 
para o eleitor, sem prejuízo da tecnologia

DIVULGAÇÃO

DE autoria do deputado Fernando Martins, 
proposta visa a realização de semana com pa-
lestras e audiências públicas sobre o tema
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Secretário afirma que
PR receberá 150 mil
doses da Janssen

Durante a prestação de 
contas referente ao primeiro 
quadrimestre da Secretaria 
de Saúde na Assembleia 
Legislativa do Paraná, o secre-
tário da Saúde, Beto Preto, 
disse que o estado deverá rece-
ber nos próximos dias 150 mil 
doses da vacina da Janssen 
contra a covid-19.

O imunizante de dose 
única, segundo o secretário, 
deverá ser aplicado em grupos 
prioritários, como caminhonei-
ros e motoristas do transporte 
coletivo. “Devem chegar nessa 
semana ainda essas doses. O 
Ministério da Saúde dá a data 
de 27 de junho para última 
data de sua utilização. Nossa 
proposta pactuada com os 
municípios é para aplicação 
nos caminhoneiros, trabalha-
dores do transporte rodoviá-
rios e do transporte coletivo 
nos municípios” disse não 
destacando quais cidades 
deverão receber as doses. “É 
um grande esforço para vaci-
nar todos. São 3 milhões de 
doses da Janssen que vêm 
para o Brasil. O Paraná sem-
pre tem direito a 5%. Teremos 
em torno de 150 mil doses no 
Paraná”, completou.

O Ministério da Saúde 
divulgou no dia 4 a anteci-
pação do recebimento de 3 
milhões de doses da vacina 
da Janssen, parte das 38 
milhões adquiridas.

PRAZO DE VALIDADE
Na última segunda-feira (8), 

o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, confirmou que o 
prazo de validade desse imu-
nizante é 27 de junho, o que 
demandará uma logística acer-
tada por parte do Ministério 
da Saúde para o envio aos 
estados que deverão repassar 
aos municípios, que terão em 
torno de 10 a 14 dias, para apli-
cação na população.

O secretário disse ainda do 
esforço do Estado em vacinar a 
população com a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
até o final do mês de outubro. 
“Agora, mais do que nunca, 
temos que baixar a idade de 

Sputnik V
Já o diretor da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Nestor Werner 

Junior, falou da cautela sobre a expectativa com a vacina russa 
Sputnik. “Não foi completamente liberada. Teve três pedidos de im-
portação feitos por três estados, mas não foi autorizada a aplicação 
ainda”, adiantou. Segundo Nestor Werner, o material ficará retido 

até que se concluam os testes da Anvisa. “Será acompanhado 
em um grupo específico até que seja liberado. Há expectativa, 

mas não será incorporado no PNI. São nove mil doses em caráter 
experimental, um universo muito pequeno que atenderá apenas 

cinco mil indivíduos”, salientou. O secretário Beto Preto anun-
ciou o número consolidado até o dia 1º de junho de 2,36 mi-

lhões de paranaenses que receberem a primeira dose de vacina 
e 1,145 que receberam a segunda dose, com 3,505 milhões de 

doses aplicadas e 5,257 milhões de doses recebidas pelo estado 
através do Plano Nacional de Imunizações (PNI).

imunização da população 
geral. O Ministério da Saúde 
coloca meta para dezembro 
para a primeira dose. Estamos 
colocando como meta final de 
outubro, sendo bastante eco-
nômico para não criar falsas 
expectativas e incentivando 
que todos tomem a vacina. 
Muitos que tomaram a pri-
meira dose não voltaram para 
tomar a segunda dose e isso é 
preocupante”, alertou.

GESTANTES
O secretário Beto Preto 

demonstrou preocupação com 
o aumento significativo no 
número de gestantes mortas 
durante a pandemia. A depu-
tada Cristina Silvestri (CDN) 
questionou as ações em rela-
ção à vacina da marca Pfizer. De 
acordo com ela, seriam cerca de 
250 mulheres grávidas mortas 

no Paraná durante a pandemia.
Beto Preto explicou que o 

Paraná aguarda orientação téc-
nica do Ministério da Saúde. 
“Queremos incorporar a vacina 
da Pfizer, precisamos de libe-
ração efetiva do Ministério 
da Saúde ou Anvisa. Houve 
uma diminuição de 25% dos 
partos no Paraná em 2020 e 
mulheres doentes em suas 
gestações”, afirmou. “Entre 
hoje e amanhã teremos um 
posicionamento oficial”.

“A gestação não é um qua-
dro de doença. Esta explosão 
de casos no Brasil todo nos 
leva a pensar que é preciso 
vacinar efetivamente todas as 
gestantes. Tivemos questões 
com a Astrazeneca e agora 
queremos retomar a vacina-
ção para todas as gestantes 
independentes das comorbi-
dades”, reiterou.

SECRETÁRIO de Saúde, Beto Preto, realizou a prestação de contas referente ao primeiro 
quadrimestre

DÁLIE FELBERG/ALEP

Quebra de sigilo
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, do 
Senado Federal, aprovou 
ontem (quinta-feira, 10) a 
quebra de sigilo telefônico 
e telemático de 19 pessoas, 
dentre elas o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello e 
o ex-ministro de Relações 
Exteriores Ernesto Araújo. 
A aprovação se deu por 
movimento dos senadores de base e de oposição da 
CPI, e atinge pessoas que os senadores suspeitam 
de integrar o chamado “gabinete paralelo”, como o 
virologista Paolo Zanotto e o assessor internacional da 
Presidência da República, Filipe Martins. Alguns nomes 
acabaram ficando de fora, como o da médica Nise 
Yamaguchi e o do ex-secretário de Comunicação da 
presidência Fábio Wajngarten.

Voto on-line na Ordem
No Paraná, as eleições da OAB em novembro terão 
como novidade o voto a distância. Também vão 
contar com o formato as seccionais do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina. O voto on-line do Sul 
servirá de piloto para implantação futura em todo o 
sistema OAB. Equipamentos para votação física serão 
mantidos na seccional e nas subseções para eleitores 
aptos que não contem com o certificado digital 
ou que não tenham afinidade com a tecnologia, 
com identificação na forma do Art. 134, §1º, do 
Regulamento Geral do EAOAB. Um ofício assinado 
pelas três seccionais com o detalhamento do processo 
de votação on-line foi encaminhado à Comissão 
Eleitoral do Conselho Federal da OAB no início desta 
semana. No documento, estão citados requisitos que 
serão observados na implantação do modelo, como a 
garantia de sigilo de voto, o uso de tecnologia segura 
e auditável e a opção de justificar a ausência segundo 
critérios estabelecidos pela comissão eleitoral.

Blindados
O presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), 
reafirmou que a reforma 
administrativa não vai 
atingir o direito dos atuais 
servidores públicos. 
Ele disse que o marco 
temporal da proposta vai 
ser do dia da promulgação 
do texto para a frente. 
A comissão especial 
para analisar o texto 
(PEC 32/20) foi instalada 
na última quarta-feira 
(9). “Não mexerá em 
direito adquirido, mas 
dará um novo rumo de 
despesas, gastos e de 
serviços para um Brasil 
do futuro”, afirmou o 
presidente. Segundo Lira, 
quando a maioria da Casa 
tiver o convencimento 
necessário de que o texto 
não mexerá em direitos 
adquiridos, a tramitação 
ocorrerá de forma mais 
tranquila.

DIVULGAÇÃO

Entes partidários
A Câmara dos Deputados 
aprovou com “urgência 
urgentíssma” a proposta 
que altera a Lei dos 
Partidos Políticos e a 
Lei das Eleições para 
instituir as federações 
de partidos políticos. 
Se aprovado, o projeto 
permitirá que duas ou 
mais legendas políticas 
concorram em uma 
eleição como um partido 
único, se sujeitando às 
regras eleitorais como um 
único ente. O pedido de 
urgência foi apresentado 
pelo líder do PCdoB, 
Renildo Calheiros (AL) e 
acompanhado por parte 
das outras lideranças 
– mesmo que estas se 
mostrem contrárias ao 
texto. É uma estratégia 
dos partidos nanicos 
(como o próprio PCdoB) 
para evitar problemas 
com a cláusula de barreira 
a partir de 2022.
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Estado quer ampliar
a testagem em massa
para conter a pandemia

Mesmo sendo um dos esta-
dos brasileiros que mais testou 
a população para detectar a 
presença do novo coronaví-
rus, o Paraná quer ampliar 
ainda mais a testagem, com 
a utilização de testes rápidos 
para pesquisa do antígeno 
viral SARS-CoV-2. O objetivo é 
fortalecer o rastreio, monitora-
mento e isolamento de conta-
tos relacionados à Covid-19. A 
necessidade de massificar os 
exames por antígenos para 
detectar o vírus foi deba-
tida ontem (quinta-feira, 10) 
durante reunião da Frente 
Parlamentar do Coronavírus 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná. O teste portátil detecta 
o antígeno do vírus por meio 
da coleta de amostra de secre-
ção respiratória (nasofaringe) 
e apresenta o resultado em 
aproximadamente 15 minutos.

Para enfrentar o pior 
momento da pandemia, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA) está enviando 85 mil 
testes rápidos aos municípios 
do Estado. Os testes rápidos 
vão se somar aos mais de 2,7 
milhões de exames realizados 

O presidente da Comissão 
Processante que analisará 
requerimento de pedido de 
cassação do mandato do pre-
feito Celso Pozzobom, ve-
reador João Paulo Rodrigues 
Maciel de Oliveira “Sorrisal 
– Amigo do Povo”, oficiou 
o chefe do Poder Executivo 
na tarde da última quarta-feira 
(09), acerca do processo 
que tramita na Câmara Muni-
cipal de Umuarama. Junto ao 
ofício, foram entregues cópias 
do requerimento, assim como 
demais conteúdos referentes 
à sua tramitação junto ao 
Poder Legislativo. Uma vez 
oficiado o recebimento do 
requerimento, o prefeito tem 
prazo de 10 dias corridos 
para apresentar defesa junto 
à Câmara. Posteriormente, 
a comissão, que também é 
composta pela vereadora 
Cris das Frutas, na con-
dição de relatora, e Ana 
Novais como membro, dará 
sequência ao trâmite.

desde o início da pande-
mia. O número corresponde 
a cerca de 23,8% da popu-
lação do Paraná, estimada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
em 11,5 milhões de pessoas 
(lembrando que uma mesma 
pessoa pode ter feito mais 
de um teste). O Paraná está 
atrás apenas de São Paulo 
(3.623.703) em números abso-
lutos de testagem, mas propor-
cionalmente à frente de São 
Paulo e de outros estados mais 
populosos como Minas Gerais 
(749.282), Rio de Janeiro 
(1.493.253) e Bahia (1.210.396).

Michele Caputo defendeu o 
que chamou de intervenção no 
processo de contágio. “O resul-
tado pelo antígeno é uma das 
formas de trabalhar as pessoas 
que circulam, a população 
economicamente ativa, que 
usa transporte público, que 
não fica em casa através de 
home-office. Nós precisamos 
fazer mais. Nós temos a mais 
alta taxa de contágio do Brasil, 
temos mais de mil pessoas em 
filas de UTI, taxa de ocupação 
hospitalar batendo na média 

em 96%. Problemas de toda 
ordem, equipes médicas e 
de enfermagem cansadís-
simas e estamos perdendo 
vidas”, completou.

Nestor Werner Junior, dire-
tor-geral da SESA, explicou 
que, no início da pandemia, o 
Estado não tinha capacidade 
instalada de testagem em 
larga escala. “Passada essa 
fase, entendemos que a tes-
tagem seria um dos pilares do 
enfrentamento. O diagnóstico 
é fundamental para quebrar a 
cadeia de contágio. Tivemos a 
consolidação do Paraná como 
Estado que realiza mais testa-
gem no Brasil. Isso gerou um 
conhecimento muito grande, 
fora a economia, chegando a 
cerca de R$ 300 milhões que 
puderam ser investidos em 
outras frentes de enfrenta-
mento da pandemia. A che-
gada de testes de antígenos 
para distribuição aos muni-
cípios, aumentando a tes-
tagem, gera uma economia, 
pois o teste de antígeno é mais 
barato. Isso vai ser importante 
para fazer um rastreamento 
melhor da pandemia”.

ALEX MIRANDA

Executiva estadual
O ex-deputado federal 
paranaense e empresário do 
setor educacional Wilson Picler 
foi indicado pelo presidente 
da executiva estadual, o 
deputado federal Evandro 
Roman, para fazer parte do 
diretório nacional do Patriotas, 
partido ao qual se filiou, na 
semana passada, o senador 
Flávio Bolsonaro. Na ocasião, 
o senador sinalizou a chegada 
do presidente Jair Bolsonaro 
ao partido com a finalidade de 
disputar a reeleição em 2022.    

Itaipu
O secretário-chefe da Casa 
Civil do Paraná, Guto Silva, 
se reuniu com a diretoria da 
margem brasileira da Itaipu, 
em Foz do Iguaçu, para 
obter informações sobre a 
composição do orçamento 
da empresa, o processo de 
privatização da Eletrobrás e a 
revisão do Anexo C do Tratado 
da Itaipu. Silva aproveitou 
a ocasião para fazer um 
agradecimento “por tudo o 
que a Itaipu está fazendo pelo 
povo do Paraná”.

Voto On-line
No Paraná, as eleições a 
serem realizadas pela OAB em 
novembro terão como novidade 
o voto a distância. Também 
vão contar com o formato as 
seccionais do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina. O voto on-
line do Sul servirá de piloto para 
implantação futura em todo o 
sistema OAB. 

Comissão técnica
O Sistema Faep/Senar-PR 
reuniu os produtores rurais 
do Estado, por transmissão 
on-line, com objetivo 
de apresentar os novos 
integrantes das Comissões 

Obras públicas
Por unanimidade, a Assembleia 
Legislativa do Paraná aprovou o projeto 
de lei que determina a instalação de 
sistema de videomonitoramento em 
todas as obras públicas no Paraná 
em que haja recursos do governo do 
Estado. “Essa medida é um reforço 
aos mecanismos de transparência e 
uma garantia de participação ativa dos 
paranaenses na gestão administrativa 
do Estado, que poderão auxiliar no combate a eventuais atos de 
corrupção”, destacou o deputado Hussein Bakri (PSD). 

Técnicas. No comando da 
Comissão de Agricultura da 
Câmara Federal, a deputada 
Aline Sleutjes fez um breve 
resumo dos temas importantes 
que vêm tramitando no 
Legislativo federal. “Estamos 
avançando na regularização 
fundiária, com a possibilidade 
de dar o título de posse de 
terra ao proprietário, ele 
poderá financiar, equipar, 
produzir, dar boas condições 
de vida para sua família”, disse.

Transferência 
tecnológica
O Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), 
em parceria com a Embrapii 
(Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial) 
e com a TACR (Agência de 
Tecnologia da República 
Tcheca), está em busca 
de empresas do Brasil e 
da República Tcheca para 
estimular projetos bilaterais 
de pesquisa, que promovam a 
transferência tecnológica em 
áreas ligadas a energia a partir 
de hidrogênio, mobilidade e 
logística, reciclagem e gestão de 
resíduos e inteligência artificial.

Rodada de testes
Pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná realizam 
uma nova rodada de testes 
para detecção de SARS-CoV-2 
em pessoas assintomáticas. 
O mutirão, com 1.600 
vagas, ocorrerá na próxima 
terça-feira, dia 15 de junho. 
Poderão participar dos testes a 
comunidade da UFPR (estudantes, 
servidores, além de familiares 
em primeiro grau ou coabitantes 
desses grupos), alunos e 
servidores da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) e servidores do Palácio 
das Araucárias.

ASSESSORIA
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12ª RS recebe 
hoje novo lote com
3.276 doses de Pfizer

O Governo do Estado con-
tinua o processo de descen-
tralização das vacinas con-
tra a covid-19 para todas as 
regiões do Paraná e enviará 
nesta sexta-feira (11) 145.080 
doses da Pfizer/BioNTech 
para 77 municípios das 22 
Regionais de Saúde.

Nesta distribuição, serão 
contemplados os grupos 
de comorbidades (45.096 
doses), deficiência perma-
nente (28.554 doses), traba-
lhadores da educação básica 
(29.988 doses), trabalhadores 
da assistência social (16.500 
doses), trabalhadores portuá-
rios, após ajuste populacio-
nal (2.598 doses), trabalhado-
res do transporte aéreo, após 
ajuste populacional (198 
doses) e trabalhadores do 
ensino superior (22.146 doses).

O quantitativo inclui a 
reserva de 10% que deve ser 
utilizada para perdas técnicas 
e físicas, falha no transporte ou 
quebra de frascos. A Secretaria 
não orienta que as equipem 
iniciem novos esquemas vaci-
nais com este saldo.

“A orientação do governa-
dor Ratinho Junior é de dis-
ponibilizar as vacinas para 
todos os municípios do Estado 
dentro de um esquema veloz 
e organizado, e a Sesa tem 

Vacinômetro
Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) o Paraná apli-
cou até as 13h de ontem (quinta-feira, 10) 4.221.780 doses de vaci-
na contra a covid-19, sendo 2.972.223 primeiras doses e 1.249.557 

segundas doses. O Estado é o sexto que mais aplicou vacinas em 
termos gerais até o momento.

trabalhado na logística de dis-
tribuição para viabilizar mais 
doses para diferentes cidades”, 
afirmou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

ENSINO SUPERIOR
As 22.146 doses do Ensino 

Superior serão encaminha-
das para 69 municípios de 21 
Regionais de Saúde. Com essa 
quantidade, será possível imu-
nizar cerca de 35% do grupo 
prioritário, estimado em cerca 
de 57 mil pessoas.

Pela orientação do Plano 
Nacional, nessa estratégia 
será solicitado documento 
que comprove a vinculação 
ativa do profissional com a 
instituição ou a apresenta-
ção de declaração emitida 
pela instituição de ensino. Os 
municípios farão a definição 
do escalonamento.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Serão contemplados nessa 

remessa trabalhadores da 
Assistência Social de 76 muni-
cípios das 22 Regionais, o que 

engloba cerca de 30% do total.

PFIZER
Os imunizantes da far-

macêutica norte-americana 
possuem instruções de ope-
racionalização diferenciadas 
e devem ser diluídas em soro 
fisiológico antes da aplicação, 
além da necessidade de utili-
zação do conjunto de seringas 
específicas de 1ml. De acordo 
com a orientação do 21º 
Informe Técnico do Ministério 
da Saúde, as doses da Pfizer 
podem permanecer armaze-
nadas por até 31 dias à tempe-
ratura de 2º a 8º C, desde que 
o transporte dos imunizantes 
seja realizado em até 12 horas, 
dentro da mesma temperatura.

Ao todo 360.360 doses da 
Pfizer já foram enviadas ao 
Paraná. Elas começaram a ser 
distribuídas pela Capital, con-
forme programação original do 
Ministério da Saúde, e foram 
sendo descentralizadas para 
cidades de grande e médio 
porte paulatinamente ao longo 
dos últimos meses.

A orientação do Ministério da Saúde é de que as doses da Pfizer permaneçam armazenadas por até 31 dias à temperatura de 2º a 8º C
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Pedala, Jair!
Depois da “motociata”, 
Brasília vai ter, amanhã, 
a pedalada de ciclistas 
pró-Bolsonaro. A turma 
se concentra na Catedral. 
Não há confirmação de 
que o presidente vá.

Banho-maria
A advogada eleitoral de 
Bolsonaro, Karina Kufa, 
diz que congelou conver-
sas com PRTB e outros 
partidos, em nome do 
presidente, depois da 
filiação do senador Flávio 
Bolsonaro ao Patriota.

Vem pra rua
Um brutamonte chamado 
Lutador Brigadeiro desa-
fia há dias, nas redes 
sociais, os deputados 
federais bolsonaristas 
Luís Miranda e Carlos Jordy 
para a porrada na rua.

Temos pólvora 2.0
No melhor estilo Bolso-
naro de “temos pólvora” 
- naquele episódio hilário 
de recado aos Estados 
Unidos sobre a força mili-
tar do Brasil -, o deputado 
federal Aécio Neves entrou 
na onda para uma indireta 
à Argentina, provocando 
o presidente hermano 
Alberto Fernandéz sobre a 
citação de que os brasilei-
ros vieram da selva.

Vão precisar
Na reunião de ontem na 
Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacio-
nal, ao elogiar a entrega 
de veículos blindados 
Guarani da Iveco para 
testes na Argentina, Aécio 
ironizou que o país vizinho 
talvez precise mesmo do 
reforço militar. O Guanari 
é fabricado em Minas 
Gerais, na planta inau-
gurada por ele quando 
governador.

A tiracolo
Os ministros palacianos torcem para que o Ministério 

Público Federal puna o assessor internacional Filipe Mar-
tins com a perda da função pública. Desta forma, evitaria 
o desgaste de o presidente Jair Bolsonaro ter de demitir o 
“olavista” favorito do herdeiro e deputado federal Eduardo 

Bolsonaro (PSL-SP). Enquanto a decisão não é tomada, 
o parlamentar leva o assessor palaciano a tiracolo pelas 

embaixadas em Brasília tentando cavar vaga para o aliado. 
Desde o episódio no Senado, quando Martins foi flagrado 

em vídeo e presencialmente fazendo gestos considerados 
ofensivos, ele aparece pouco no Palácio.

Cadê a pastora?
Causou estranheza a ausên-
cia da ministra da Família, 
Damares Regina Alves, na 
Convenção Evangélica em 
Anápolis (GO), com a presença 
de presidente Bolsonaro.

Lua de fel
Lembra do casório polêmico 
que citamos em primeira mão? 
A Prefeitura de Porto Seguro 
notificou a casa de festas Céu 
de Pitinga, no distrito de Arraial 
D’Ajuda, por um casamento de 
médicos (isso mesmo!) com 
mais de 200 convidados, sem 
máscaras e com aglomeração, 
em desrespeito a decreto que 
proíbe festas por causa da 
covid-19. Já os médicos (fun-
cionários da prefeitura de BH) 
sumiram das redes.

Camarote residencial 
O brasileiro é mesmo um ser 
humano criativo. Circulou pelo 
WhatsApp um card com foto de 
uma varanda gourmet, anun-
ciando um jantar romântico a R$ 
1.200 com vista para o campo 
de futebol do estádio vizinho ao 
edifício residencial, para quem 
quisesse assistir a um jogo da 
segunda divisão do Brasileirão.

Brasil e os gays
Pesquisa da Ipsos para o 
mês do orgulho LGBT+ com 
entrevistados de 27 países 
(mil brasileiros participaram) 
revela que 55% dos brasileiros 
ouvidos disseram apoiar o 
casamento de homossexuais. 
Já 18% se mostraram contrá-
rios ao enlace permitido por 
Lei; 14% são a favor de que 
haja algum tipo de reconhe-
cimento legal, mas não um 
casamento; e 14% não soube-
ram responder.

Tudo ok
A Coluna errou. Não procede a 
informação de instabilidade no 
sistema on-line do TSE e afins 
por ataque de hackers, con-
forme divulgado ontem.
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O Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso (CMDI) de 
Umuarama elegeu os represen-
tantes da sociedade civil para 
o biênio 2021-2023, durante 
assembleia realizada de forma 
eletrônica na última terça-feira 
(8), pela plataforma Google 
Meet. Foram eleitos 10 titulares 
e seus respectivos suplentes, 
que vão compor o conselho 
para o novo mandato.

A definição aconteceu em 
dois períodos. Às 8h foram elei-
tos os representantes de insti-
tuições e entidades da socie-
dade civil ligados à defesa ou 
atendimento ao idoso, legal-
mente constituídas e em fun-
cionamento há mais de um 
ano, representantes de enti-
dades religiosas e também os 
membros de movimentos ou 
entidades comunitárias. Já às 
14h foi a vez dos representan-
tes de usuários de serviços, 
programas, projetos e entida-
des ligados à defesa e atendi-
mento ao idoso, representan-
tes de instituição de ensino 
superior e das categorias pro-
fissionais afetas à defesa ou 
atendimento desta população.

A presidente em exercício, 
Zélia Aparecida Serralbo, abriu 
a assembleia nos dois momen-
tos e membros da comissão 
especial eleitoral formaram a 

Conselho do Idoso elege representantes
da sociedade civil para biênio 2021-2023

UEM abre inscrições para a EaD pela nota do Enem
Estão abertas as inscrições 

para a segunda fase do pro-
cesso seletivo para ingresso 

mesa, dando sequência à vota-
ção. Os eleitos serão empossa-
dos junto com os representan-
tes governamentais, a serem 
indicados pelo Executivo 
Municipal após a publicação 
de decreto de nomeação, em 
reunião extraordinária mar-
cada para 28 de junho próximo.

CONSELHEIROS ELEITOS
Das instituições e entida-

des ligadas à defesa ou aten-
dimento ao idoso foram elei-
tos Zélia Aparecida Serralbo 
(titular) e Anna Marcela 
Genaro (suplente), pelo Lar 
São Vicente de Paulo; Gláucia 
Verena Myskovski (titular) e 
Roseni de Moraes Carvalho 
(suplente), pela Associação 
dos Clubes de Mães; Rosilaine 
Azarias de Melo (titular) e Erika 
Silva Covre (suplente), pela ins-
tituição de longa permanência 
para idosos A C Benevente.

Os representantes de usuá-
rios de projetos, programas e 
entidades ligadas à defesa ou 
atendimento ao idoso elei-
tos foram Sebastiana Ruiz 
Garcia, com a suplente Maria 
Margarida Biscaino; Maria 
de Lurdes Fabrini (titular) e 
Marina Bortoloto (suplente); 
José Gomes da Cruz Filho 
(titular) e Lira Fonseca do 
Val (suplente).

Representando entida-
des religiosas, os escolhidos 
foram Isabela Gomes Simões 
(titular) e Ozilda Batista 
Fagundes (suplente),  do 
Centro Espírita Allan Kardek 
(CEAK). Em nome das insti-
tuições de ensino superior 
foram eleitos Clarice Regina 
Catelan Ferreira (titular) e 
Samantha Wietzikoski Sato 

(suplente), da Universidade 
Paranaense – Unipar.

Os representantes de cate-
gorias profissionais afetas à 
defesa ou atendimento ao 
idoso serão Maria Luiza Soares 
Cardoso (titular) e Octavio 
Antoniassi Junior (suplente), 
pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, e os representan-
tes de movimentos e entidades 

comunitárias serão Santina da 
Silva (titular) e Sonia Ortiz da 
Cunha (suplente), pela APP-
Sindicato. As informações 
são da Secretaria Executiva 
dos Conselhos de Umuarama, 
que funciona na Avenida 
Presidente Castelo Branco, nº 
3370, salas 5 e 6. Os telefones 
de contato são (44) 3906-1092 
e 3906-1019.

nos cursos de graduação da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), na moda-
lidade Ensino a Distância 
(EaD), com base em notas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) das cinco últi-
mas edições. As informa-
ções são da coordenadora do 
Polo de Apoio Presencial da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) de Umuarama, Dra. 
Simone Maria Martins.

A Pró-Reitoria de Ensino da 

UEM publicou edital com as 
normas, vagas, prazos e pro-
cedimentos para o aproveita-
mento de vagas não ocupadas 
para ingresso no ano letivo de 
2021 nos cursos com ensino 
a distância do Vestibular EaD 
2020. Devido à pandemia de 
coronavírus, houve ausência 
de candidatos e sobra de vagas 
em todos os polos.

O processo de seleção 
é on-line e foi dividido em 
três fases. A primeira contem-
plou aprovados no Vestibular 
EaD que perderam a matrí-
cula. Nesta segunda fase, a 
instituição vai considerar as 
notas do Enem, desde que a 
prova tenha sido realizada 
nas últimas cinco edições – 
as inscrições foram abertas 
no último dia 8.

Já a terceira fase aten-
derá portadores de diploma 
que tenham cursado uma 

OS eleitos serão empossados junto com os representantes governamentais indicados pelo Executivo

ASSESSORIA/SECOM

ASSESSORIA/SECOM

O processo de seleção é on-line e foi dividido em três fases. A primeira contemplou aprovados 
no Vestibular EaD que perderam a matrícula

faculdade. Para este grupo, 
as inscrições serão abertas 
dia 22. Mais informações, 
bem como a íntegra do edital, 
poderão ser solicitadas ao 
Polo da UAB em Umuarama, 
pelos e-mails simonem@

umuarama.pr.gov.br e sec-
-nead@uem.br ou ainda no 
portal.nead.uem.br/site.

O edital para candidatos 
que realizaram o Enem tam-
bém pode ser baixado no 
endereço eletrônico.
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Saúde prepara repasse de 2 milhões
de seringas e agulhas para vacinação

A Secretaria de Estado 
da Saúde prepara uma nova 
remessa de seringas e agu-
lhas para distribuição em todo 
o Estado. Os insumos fazem 
parte de entrega emergencial do 
Ministério da Saúde e chegaram 
na manhã desta quinta-feira (10) 
ao Departamento de Material e 
Patrimônio da Secretaria de 
Estado da Saúde (Demp).

São 2.006.300 unidades que 
serão utilizadas na continuidade 
da vacinação contra a covid-19. 
O valor total dos insumos envia-
dos é de R$ 301 mil.

O material está sendo 
registrado junto ao Demp e 
na sequência será organizado 
para envio às Regionais de 
Saúde, junto com as próximas 
remessas de doses de vacinas.

“Existe uma grande movi-
mentação de todas equipes da 
Sesa para que a vacina contra 
a covid-19 chegue para toda 
a população descrita nos gru-
pos prioritários. São inúmeras 

tratativas que acontecem 
simultaneamente, como esta 
que envolveu o envio emergen-
cial pelo Ministério da Saúde de 

seringas e agulhas para com-
plementar o processo de vaci-
nação”, afirmou o secretário de 
Estado da saúde, Beto Preto.

A Câmara Municipal de Umuarama não abre as portas hoje (sexta-feira, 
11), por conta da confirmação de três casos positivos de covid-19 entre 
servidores do Poder Legislativo. Segundo a assessoria de comunicação, 
dois funcionários atuam em departamentos situados no terceiro andar. O 
outro servidor trabalha no segundo piso. Por conta disso, o presidente, 
vereador Fernando Galmassi decidiu por dispensar o trabalho interno, 
determinando o serviço remoto nesta sexta para que todos os andares da 
Câmara Municipal possam ser submetidos a uma sanitização. O expedien-
te retornará à normalidade na segunda-feira (14). A sessão ordinária e o 
expediente normal das atividades de segunda-feira estão mantidos.

Remessa
Na remessa constam 553.200 agulhas hipodérmicas e 553.100 serin-
gas hipodérmicas de 1 ml, que serão destinadas à aplicação de doses 
da vacina da Pfizer.  Outras 900 mil unidades são de seringas já agu-
lhadas de 3 ml e serão utilizadas para a aplicação de outros tipos de 

vacina da Covid-19, como Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Fiocruz.

MATERIAL está sendo organizado para envio às Regionais de Saúde, junto com as próxi-
mas remessas de doses de vacinas
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Love Is In The Air
Já escolheu o presente do 
amado (a)? As lojas associadas 
à Aciu estão devidamente 
identificadas com o cartaz da 
campanha e não são poucos os 
atrativos para consumidores 
de Umuarama e região. Além 
do irrestrito cumprimento dos 
protocolos sanitários, inúmeras 
opções, promoções e condições 
facilitadas. Com o Sabadão 
assegurado, escolha sem pressa 
e aproveite ao máximo. Uma 
recomendação é não levar 
crianças.

Licitações
A Diretoria de Licitações e 
Contratos da Prefeitura atualizou 
a agenda de licitações e pregões 
para facilitar a organização das 
empresas interessadas em vender 
ao município. Fornecedores 
associados à Aciu são informados 
em primeira mão sobre materiais 
e serviços que a Prefeitura vai 
comprar e têm tempo hábil 
para juntar a documentação, 
realizar orçamentos e elaborar 
uma proposta consistente para 
disputar os certames.

Demandas diversas
Estão agendadas licitações 
para instalação de calçadas 
nos corredores do cemitério, 
contratação de empresa para 
elaborar projetos e serviços 
de engenharia e arquitetura, 
fornecimento de gêneros 
alimentícios (café, chá, açúcar e 
outros) para diversas secretarias, 
fornecimento de peças e 
acessórios para caminhões, 
ônibus, furgões e caminhonetas 
diesel da frota do município ou 
que venham a ser incorporados.

Escritório Aciu
Também em destaque a 
contratação de empresas para 
serviços reprográficos, de 
engenharia elétrica, impressão 
de apostilas com atividades 
escolares, contratação de 
empresas para instalar passarela 
metálica, fornecimento de peças 
e mão de obra para manutenção 
das roçadeiras e sopradores e 
muito mais. Não é associado? 
Para informações detalhadas, 
ligue para (44) 3621-6700 
(Fernanda) e descubra mais uma 
vantagem em ser associado Aciu.

Nota de falecimento
A Aciu comunica, com pesar, o 
falecimento da senhora Laura 
Joslin Santos, dona Diva, aos 
90 anos, na cidade de Arapoti 

Sabadão
Atendendo o clamor do comércio varejista, expresso em ofício 

encaminhado pela Aciu ao Executivo, os estabelecimentos poderão 
atender das 9h às 17h neste Sabadão (12) por conta do novo decreto 
municipal . O horário ampliado é comprovadamente eficaz para coibir 

aglomerações e propicia a consumidores de Umuarama e região as 
melhores condições para as compras do Dia dos Namorados, uma das 

datas mais importantes do cronograma anual.

(PR). Diva é mãe do nosso 
presidente, Orlando Luiz Santos, 
que viajou para os Campos 
Gerais para acompanhar os 
trâmites referentes ao velório. A 
morte ocorreu na manhã desta 
quinta-feira (10). Diretores, 
colaboradores e uma legião de 
amigos expressam condolências.

Vagas na Saúde
A Associação Beneficente 
Noroeste do Paraná – Hospital 
Norospar está contratando 
profissionais de enfermagem. 
Há vagas para enfermeiros, 
com nível superior completo e 
para técnicos em enfermagem, 
com nível técnico completo. É 
fundamental que os candidatos 
tenham registro ativo no Conselho 
Regional de Enfermagem – 
Coren. Os interessados podem 
enviar currículo para o e-mail 
rh.norospar@gmail.com ou deixar 
na recepção social do hospital, na 
Av. Ipiranga, 3883 – centro.

Campanha de Inverno
A Campanha de Inverno da 
AMU e da ACIU está cheia 
de novidades. Desta vez as 
atividades terão duração de 
dois meses – junho e julho – e 
a campanha vai tratar de saúde 
cardiorrespiratória e doenças 
típicas no inverno. A empresa 
parceira é a Escola Supera, 
que irá ceder seu espaço e 
tecnologias. Entrevistas de 
especialistas diversos, vídeos, 
palestras e outros conteúdos 
estão acessíveis a todos. 
Não fique de fora. Envie uma 
mensagem acessando https://
bit.ly/3wMj8W3 e garanta sua 
participação.

Auxílio emergencial
Microempresas de segmentos 
específicos cadastradas 
no Simples Nacional e 
registradas até 31 de março, 
microempresas incluídas nestes 
setores sem inscrição estadual 
e MEIs podem se cadastrar pelo 
www.auxilioemergencial.pr.gov.
br, que entrou em operação 
para consulta cadastral nesta 
quinta (10). Ao todo, 27 setores 
serão atendidos. Restaurantes e 
lanchonetes, por exemplo terão 
direito a mil reais (4x de R$ 
250). Confira detalhes no site.

“A borboleta nos acha pesados; o 
pavão, mal vestidos; o rouxinol, 
roucos; e a águia, rastejantes” - 
Joaquim Nabuco

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

MP cumpre 63
mandados de prisão
em 11 cidades do PR

O Ministério Público do 
Paraná e a Polícia Militar do 
Paraná deflagraram ontem 
(quinta-feira, 10), a Operação 
Delta, com o cumprimento de 
63 mandados de prisão e 11 
mandados de busca e apreen-
são. A ação teve como princi-
pal objetivo, desarticular uma 
organização criminosa sediada 
em Colorado, no Norte-Central 
do estado, com núcleos em 
mais 11 cidades paranaenses: 
Maringá, Londrina, Paiçandu, 
Sarandi, Munhoz de Melo, 
Astorga, Marialva, Arapongas, 
Santo Inácio (Norte-Central), 

Querência do Norte e Santa Cruz 
de Monte Castelo (Noroeste).

As investigações, que dura-
ram cerca de dez meses, per-
mitiram mapear e identificar 
os núcleos de atuação que, 
operando de forma coorde-
nada, implementaram um sis-
tema de distribuição de drogas 
e prática de outros crimes com 
a participação de colaborado-
res do grupo. Foram identifica-
dos núcleos distintos da orga-
nização criminosa, com foco 
principal no tráfico de drogas, 
mas atuando também na prá-
tica de outros delitos, como 

DIVULGAÇÃO

FORAM apreendidos veículos, armamento de grosso calibre, coletes balísticos, placas de veículos e documentos

negociação de armas, roubos, 
furtos, homicídio e tentativa 
de homicídio. Um dos núcleos 
especializou-se em roubos 
de veículos e ônibus. Foram 
ainda identificados membros 
de organizações criminosas 
relacionados com a prática de 
“tribunais do crime”.

O trabalho foi conduzido 
por meio da 2ª Promotoria de 
Justiça de Colorado, em parce-
ria com o serviço de inteligência 
do 4º Batalhão da Polícia Militar 
em Maringá. A operação acar-
retou no oferecimento de seis 
ações penais contra 63 pessoas.

Duas apreensões distintas de ma-
conha foram realizadas no início 
da noite de ontem (quinta-feira, 
10) por policiais militares de 
Umuarama. Em uma delas, os 
policiais encontraram no interior 
de uma residência situada na 
rua Edemir Pedro Zulianelli, 
próximo à rodovia PR-323, 
saída para Cruzeiro do Oeste. 
Ainda durante as diligências, 
os policiais seguiram até a rua 
Adrian Gabriel de Oliveira, 
nas proximidades da Nova 
rodoviária de Umuarama, onde 
mais drogas foram encontradas. 
Todo produto apreendido foi 
encaminhado à Delegacia 
de Polícia.

DIVULGAÇÃO
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INSCREVA-SE JÁ! 0800 601 4031
Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

VOCÊ PRONTO PARA AS 
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021

Cigarreiro invade contramão com
caminhão e causa violento acidente

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) aprendeu cerca de 50 mil 
maços de cigarros contraban-
deados após um caminhão 
que carregava a carga ilícita 
se envolver em um acidente 
com outros três veículos, em 
Terra Roxa (município situado 
a cerca de 100 quilômetros 
de Umuarama). A colisão foi 
registrada por volta das 7h de 
ontem (quinta-feira, 10), na 
rodovia BR-272. Os patrulhei-
ros rodoviários receberam a 
denúncia de que um acidente 
tria envolvido quatro veícu-
los, um deles carregados com 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai. Ao chegarem ao 
local, mais especificamente 
no trevo de acesso ao municí-
pio de Terra Roxa, os policiais 
encontraram dois caminhões 
e duas carretas que haviam se 
envolvido na colisão. Entre os 
veículos, havia um caminhão 
M.Benz/1113 , de cor azul, car-
regado com cerca de 50 mil 
maços de cigarros paraguaios, 

PM resgata sete cães vítimas de
maus-tratos em Maria Helena

Acionados por veterinários 
do município de Maria Helena 
(cidade localizada a 25 quilô-
metros de Umuarama) poli-
ciais militares resgataram sete 
cachorros da raça americano 
(especializados e treinados 
para caça) que estavam sendo 
submetidos a maus-tratos pelo 
proprietário, que foi preso 
em flagrante e conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil em 
Umuarama. Depois de inter-
rogado o homem que seria o 
dono dos animais, foi liberado, 
mas responderá ao crime.

Os animais que foram resga-
tados no centro daquela cidade 
estavam magros e famintos. 
“Quando oferecemos os pratos 
com a comida e com a água, 
os cães não conseguiam se 
decidir se comiam ou bebiam”, 
disse Ana Polaquini, presidente 
da Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama (SAAU). 
Ana ressaltou que os veteriná-
rios que fazem parte do qua-
dro funcional da Prefeitura de 
Maria Helena, já estavam moni-
torando a situação dos animais 
e oferecendo tratamento, tanto 

que teria causado o acidente. 
Na cabine, estava o passageiro, 
um garoto menor de idade, 
que estava inclusive, preso às 
ferragens. O motorista fugiu do 
local e não foi identificado.

O adolescente foi apreendido, 
mas antes foi socorrido e encami-
nhado para o pronto atendimento 
em Terra Roxa. Assim que foi libe-
rado, será encaminhado para a 
polícia judiciária.

Conforme apurado preli-
minarmente, o motorista do 
caminhão carregado com o 
contrabando teria perdido o 
controle da direção, invadiu 
a contramão e colidiu com os 
demais veículos.

Dos demais envolvidos no 
acidente, apenas o condutor 
de um, dos outros veículos 
sofreu ferimentos e foi enca-
minhado para o pronto aten-
dimento em Terra Roxa.

A faixa onde ocorreu o aci-
dente ficou interditada, com o 
trânsito fluindo parcialmente 
até a remoção dos veículos.

O caminhão e a carga de 
cigarros foram encaminhados 
para a Receita Federal.

que o proprietário já havia sido 
orientado, mas continuou mal-
tratando os cães.

A alimentação encontrada 
na casa, por exemplo, estava 
velha e a vasilha não estava 
limpa. Alguns animais esta-
vam gravemente feridos. Um 
deles, que havia sido atacado 
por uma capivara durante uma 

caçada, perdeu o movimento 
da perna traseira esquerda, 
que terá de ser amputada.

Depois que receberam tra-
tamento médico veterinário na 
SAAU, os cães foram levados 
para um abrigo de animais. 
Somente um deles permane-
ceu na Sociedade, pois terá 
que ser submetido a cirurgia.

PISTA ficou interditada até a retirada dos veículos envolvidos na colisão. Um adolescente, passageiro do caminhão com o contrabando, foi apreendido

DIVULGAÇÃO

UM dos animais perdeu o movimento em uma das pernas, que terá de ser amputada

ALEX MIRANDA
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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

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

CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900.00

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00

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

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

S10 2.5 LTZ FLEX 4X4 18/19 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 
CITROS & CIA LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 11.703.009/0001-
85, estabelecido na Santo 
André,  3401 Jardim São 
Cristóvão, CEP 87.507-230, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº29.211/2010. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Transforme a 
realidade de alguém!

Doe Sangue, 
doe vida!
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Palavras cruzadas

A Lua se muda para a sua Casa do Dinheiro nesta 
madrugada e, logo cedo, troca boas vibrações com 
Júpiter, sinal de que você pode ter bons resultados ao 
lidar com grana nesta sexta! Para aproveitar ao máximo 
essas energias positivas, preste atenção em qualquer 
oportunidade de fechar um bom negócio ou oportu-
nidade de melhorar seus ganhos. 

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, a dica 
para se dar bem é agir nos bastidores e mostrar que dá 
conta das suas obrigações para afastar os invejosos. 
E falando nesse povo que adora cuidar da vida alheia, 
melhor ouvir o seu sexto sentido, dar um chega pra 
lá no olho gordo e ficar bem longe de gente que tem 
duas caras.

Sextou, Virgem, e a entrada da Lua em Câncer 
promete muita diversão com os amigos pra você 
esquecer o estresse da semana e relaxar um pouco. 
Mas nada de baixar a guarda e sair por aí aglome-
rando geral, hein? Com Marte em seu inferno astral 
a partir de hoje, todo cuidado é pouco .

Sextou, e com a entrada da Lua em sua Casa dos 
Relacionamentos, você estará mais a fim de se 
divertir com a galera do que de cuidar das obri-
gações do dia a dia! Mas é melhor ir com calma 
porque nem tudo é festa, meu cristalzinho.

A Lua amanhece em Câncer hoje e você terá que 
se concentrar nas tarefas do dia a dia, cuidar das 
obrigações e até fazer alguns sacrifícios para con-
seguir o que deseja. Se quiser tentar algo diferente 
no serviço ou buscar um novo emprego, melhor não 
se precipitar agora. 

Sextou, Peixes, e com a Lua brilhando em seu 
paraíso astral, as coisas devem correr com mais 
facilidade. Logo cedo, os astros prometem des-
contração para lidar com as pessoas de modo 
geral, seja no trabalho ou em 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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 11 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São francos, 
sinceros e espontâneos. Dizem o que pensam são leais e honrados. São abertos, principal-
mente com os seus amigos, colegas e os patrões. Seu número principal, é o 14, formado de 
1, Sol e de 4, Urano. Juntos foram o 5 de mercúrio, que confere comunicação, inteligência, 
popularidade e jovialidade. Que favorece muito ao comércio em geral.

Horóscopo nascido em 11 de junho

A Lua entra em Câncer nessa madrugada e 
garante que você vai fechar a semana com muita 
disposição para aprender coisas novas. Vale a 
pena ampliar seus conhecimentos e se inscrever 
em um curso, por exemplo, mesmo que seja 
com aulas à distância. 

Sextou, Câncer, e pra fechar a semana com chave de 
ouro, a Lua finalmente entra em seu signo e traz uma 
dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! 
Aproveite essa energia toda para definir algumas 
metas novas: tudo o que depender da sua iniciativa 
terá mais chance de ser um sucesso.

Seu lado comunicativo se destaca nesta sexta-feira e 
você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer 
um! Isso graças à Lua, que se muda para Câncer e 
troca ótimas energias com Júpiter logo cedo. O astral é 
favorável para resolver um mal-entendido, trocar ideias 
com os amigos e valorizar quem faz parte da sua vida.

A Lua se muda para a sua Casa da Família nessa 
madrugada, avisando que os assuntos domésticos 
ganham destaque hoje. Se tiver algum assunto impor-
tante para resolver, tente cuidar disso logo cedo. Tam-
bém será necessário cuidado com o que você fala por 
aí para não se envolver em fofocas. Se falar mal dos 
outros, pode provar do seu próprio veneno mais cedo 
ou mais tarde.

Sextou, Libra, mas no que depender da Lua, a 
ambição é que deve guiar os seus passos. Para 
melhorar, o astro troca likes com Júpiter logo cedo 
e avisa que o momento é favorável para sair da 
rotina e se arriscar um pouco mais se anda de olho 
em uma promoção. 

Com a Lua se mudando para a Casa das Trans-
formações do seu signo, o desejo de tentar algo 
diferente tem tudo para animar esta sexta, meu 
cristalzinho. Aproveite para tentar algo novo no 
serviço ou até trocar de emprego, se não anda 
muito feliz com o que faz. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VIREIEDUI
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Alicerce;
base

Registra
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dos
eleitores

Divide-se
em grosso
e delgado

(Anat.)

Cheio de
pavor

Retirada
do leite 
da vaca

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Corrente
religiosa

(?)-Man, o
jogo come-

come

Vendedor
de ingres-

sos

Pena cum-
prida pelo

que se
confessou

Primatas
como o
gorila

Antônimo
de "empa-

lidecer" 
Trechos
do filme

Número 
de asas
do mos-

quito

Habili-
dade

natural

A vogal
do pingo

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Alumínio
(símbolo)

Irmão
(fam.)

Dispositivo que
direciona o navio

Amimado;
afagado
Cheiro

agradável

Instinto
sexual

Perceber;
observar 

Mudei
de lado

Boba;
ingênua

Abrir a boca
por sono 

(?) Lobo, 
compositor
Sílaba de
"ímpar"

Coquinho
de Natal

Liso 
(o pneu)

Fator
sanguíneo
Com, em
espanhol

O "P", na
sigla TPM
William (?),
jornalista

Toucinho
frito

Nome da
letra "D"

Passar a
língua 
Pedra

para afiar

Vaporoso

Elizabeth
Taylor,
atriz

inglesa

 3/con — pac. 5/bacon. 6/libido — simios. 7/bocejar.
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A X C
A C O B E R T A R

P R E P A R O N E
E R A E X A T A
A T F O T O O L
S O B R A P R I
D A T R A V E S

V E S T E R S T
R E S A C A D A

V I G A T A P E
S U R D O T O P
C R O C A P T A

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

V E L O Z S A L S A

N

Inter-
jeição de
surpresa

Bisbi-
lhotar
(gíria)

Que
tem os 
pés no
chão

Encobrir
(erro

alheio)

Neônio
(símbolo)

Nela Noé
salvou os
animais
(Bíblia)

"O Diabo
(?) Prada",
filme ame-

ricano

Aquilo
que se

faz

Capa-
citada;

habilitada

A mulher
que chefia
os empre-

gados

Plural
(abrev.)

Erva do
cheiro-
verde
(Cul.)

Intérpretes de 
drama musical

(?) de contas:
vingança

Locais impróprios
para moradia

Retrato;
fotografia
Morcego,
em inglês

Correta;
certa
Resis-
tentes

Cubra 
(a panela)
A metade
de quatro

Balcão de
janela

É quente,
no verão

Aquele
que não

ouve

A pessoa
que não
gosta de
trabalhar
(bras.)

Blusa
feminina
Móvel pa-
ra dormir

Conquista
(novos

clientes)
De + as

Consoantes
de "rico"

Momento;
chance

Antônimo de
"proteção"

Rápido;
ligeiro

Decifra
(um texto) 

Apronto;
arrumo

Resto (de
comida)

Da cor da
violeta

Antecede 
o "U"

Período;
época

(?) King 
Cole, cantor

Marcha de
manobras
Estrutura 

de viadutos

Sufixo de
"formol"

Apelido de
 "Priscila" 

Garantido

(?) de: 
por entre

3/bat — nat — top. 4/viga. 8/realista.

Para conquistar um grande amor, uti-
lize a força dessas 5 simpatias que mistu-
ram o poder das plantas, das frutas e a fé.

Antes de fazer as simpatias, con-
tudo, tenha certeza sobre o seu desejo 
de conquistar o par. Atraia o amor que 
você acredita ser o melhor para você. 
Também dedique um momento para o 
amor próprio (que pode ser fortalecido 
com as simpatias certas) e, assim, você 
ficará em harmonia com o seu coração. 

Simpatia para ter um grande amor: no 
primeiro dia de Lua Nova, coloque den-
tro de uma caixa de fósforos vazia meia 
colher (chá) de pó de guaraná e pétalas de 

Conquiste um grande amor com a força de 5 simpatias
jasmim. Feche a caixa com uma fita azul e 
guarde debaixo da sua cama até a primeira 
noite de Lua Cheia. Então, enterre a caixa 
no seu jardim ou em um vaso de comigo-
-ninguém-pode. Após sete dias, desenterre 
a caixa e a jogue no lixo.

Simpatia para dominar um coração: 
pegue um pedaço de fita branca e um de 
fita vermelha. Amarre-as no seu pulso 
esquerdo e deixe por sete dias. No oitavo, 
tire as fitas e jogue-as em uma lixeira 
perto da sua casa, mandando embora 
as energias negativas que impedem que 
você conquiste o coração do par.

Simpatia para conquistar de vez um 

amor: em um sábado, coloque sete folhas 
de laranjeira dentro de um copo de vidro 
e jogue nelas algumas gotas de seu per-
fume preferido e um pouco de mel. Na 
hora que você for tomar banho, passe 
essa mistura no seu corpo e deixe por 5 
minutos. Depois, enxágue e peça ao seu 
anjo da guarda para que lhe arrume um 
grande amor. As folhas que usou para o 
banho, você pode jogar no lixo.

Simpatia para atrair a pessoa que 
ama: pegue uma maçã vermelha e faça 
um buraco no centro dela. Escreva o seu 
nome e o nome da pessoa que você ama 
em um papel e coloque dentro do buraco. 

Cubra a maçã com um pouco de mel e 
embrulhe em um papel verde. Reze três 
Pais-nossos e duas Ave-marias, depois 
jogue o embrulho no lixo.

Simpatia para chamar pelo seu amor: 
embrulhe uma bolinha de gude com um 
papel escrito com o seu nome e o seu pedido. 
Depois, vá até um local com flores e esfregue 
o embrulho em suas mãos dizendo: “Meu 
anjo da guarda do amor, faça com que eu 
conquiste uma pessoa, pois não aguento 
mais a solidão e tanto sofrimento”. Enterre o 
embrulho, faça o sinal da Cruz e saia do lugar 
sem olhar para trás.

Fonte: João Bidu
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“É o amor quem rege a banda da vida. 
Porém, a música nem sempre é festiva. 
Às vezes, carrega acordes melancólicos 
que fazem doer a alma.” ( Lu Bastal)

ABERTO: 
o comércio deste sábado, Dia dos Namorados, ganha “open doors” até às 17h. Não se esqueça do seu Amor.

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  lei-
tores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (11) parabéns para Fernanda 
Bravo, Vera Marcia Paro Oliveira, 

Janette Zelaquett, Anderson Carva-
lho  e Adriano Rueda Maldonado. 
No sábado (12) vivas para Silvane 
Barbosa de Oliveira, Kenji Sakumo-
to , Galmirete Egidio da Silva, Jura-

ci Marques Junior . No domingo  
(13) vivas para v. Na segunda (14) 
parabéns para Ione Moretto,  Laér-
cio da Silva Beserra, Rosemary do 
Rocio Ramos e Dagoberto Zepolato 

Perez. Da coluna: felicidades!
Grupo Uvel nomeia nova diretoria!

ARQUIVO PESSOAL

Diretores, líderes e sucessores se reuniram para nome-
ação das novas diretorias de Tecnologia e Inovação e 

Marketing, no 4º Congresso de Diretores, Sucessores e 
Líderes, realizado no último dia 4 de junho na cidade de 

Brusque, em Santa Catarina.  
A rede, que está entre os maiores grupos Chevrolet do 

Brasil, divulgou a nomeação dos novos diretores do gru-
po, Bruno Egas Zaninotto  assume o cargo de Diretor de 
Tecnologia e Inovação e Diego Egas Zaninotto assume o 
cargo de Diretor de Marketing. Um dia de grande emo-
ção que ficará na história do Grupo pois trata-se da pri-
meira nomeação de sucessores à diretoria da empresa.

Em sua quarta edição, o evento promoveu não so-
mente a integração dos diretores, sucessores e líderes, 
além disso, foram apresentados os pilares do progra-
ma de governança corporativa a todos os convidados. 
A empresa tem em seu legado a felicidade, prosperi-

dade, longevidade e justiça, desta forma, direciona os 
seus sucessores para que estejam preparados para os 

desafios de prosperar ainda mais.

UVEL
A Uvel Umuarama faz par-
te do Grupo Uvel, um dos 

maiores grupos Chevrolet do 
Brasil. São 8 concessionárias 
classificadas no padrão mun-
dial da General Motors, além 
de uma equipe com mais de 
600 profissionais dedicados 
a atender cerca de 60 muni-
cípios nos estados: Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. O grupo é conhecido 

por suas certificações Chevro-
let Nível A devido a moderni-
zação das suas estruturas para 
comercialização de modelos 
de carros novos e seminovos, 
além do desenvolvimento de 
uma variedade de serviços e 
produtos automotivos como: 
peças e acessórios. A missão 
do Grupo Uvel é inovar no 

segmento e proporcionar ne-
gócios cada vez melhores para 

os consumidores.
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