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Escolas e Universidades passarão a 
funcionar de segunda a sexta até 22h

SEGUE RESTRITA A CIRCULAÇÃO ENTRE AS 20H E AS 5H

A Prefeitura de Umuarama publica hoje a alteração no decreto que trata das medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus, prevendo 
a ampliação do horário de funcionamento das instituições de ensino. Escolas e universidades, sejam elas públicas ou privadas e entidades 
conveniadas ao Estado ou ao município podem funcionar de segunda a sexta-feira até as 22 horas, inclusive por meio de aulas presenciais. l 6
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ASSESSORIA

Afsu leva
goleada do

Jaraguá
fora de casa

l 10

Droga na pista
Fardos de maconha que pesaram quase uma 

tonelada ficaram espalhados pelo asfalto entre o 
município de Xambrê e o Distrito de Casa Branca, 

ontem de manhã, depois que o traficante condutor 
desta caminhonete L200 perdeu o controle da 

direção e capotou. Ele fugiu, não foi identificado, 
mas perdeu toda a droga que transportava. l 9
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Projeto de Lei 
que cria programa 
Bolsa Umuarama 
foi aprovado por 
unanimidade pelos 
vereadores que 
autorizaram prefeito 
a repassar por 
três meses ajuda 
financeira de R$ 150 
às famílias carentes 
da cidade.
l 4

Auxílio 
municipal
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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: 4,25%  | 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

18/5 a 18/6 0,5000 0,2019 0,0000
19/5 a 19/6 0,5000 0,2019 0,0000
20/5 a 20/6 0,5000 0,2019 0,0000
21/5 a 21/6 0,5000 0,2019 0,0000
22/5 a 22/6 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,22% 28,95 
Vale ON +0,94% 110,11 
ItauUnibanco PN +0,46% 32,45 
Pão de Açúcar ON +7,88% 40,38 
Cogna ON +5,03% 4,80 
Viavarejo ON +3,82% 15,75

IBOVESPA: +0,67% 129.264 pontos

Iene 110,23
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,31

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,0220 5,0230 -3,9%

PTAX  (BC) +0,1% 5,0367 5,0373 -3,7%

PARALELO -1,5% 4,8800 5,3000 -3,5%

TURISMO -1,5% 4,8800 5,2800 -3,5%

EURO +0,4% 5,9972 5,9999 -6,3%

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 21/06

Iene R$ 0,0457
Libra est. R$ 7,01
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.343,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/06 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 1.415,00 19,00 -7,3%
FARELO jul/21 373,10 -0,30 -6,5%
MILHO jul/21 659,25 4,00 0,0%
TRIGO jul/21 661,50 -1,25 -1,9%

SOJA 139,40 1,0% -12,1% 139,00
MILHO 75,24 0,7% -12,1% 75,00
TRIGO 75,53 0,1% -8,2% 76,00
BOI GORDO 305,42 0,7% 3,4% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/06 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 21/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 150,50 -5,0% -10,9%
SOJA Paranaguá 156,00 -5,5% -11,4%
MILHO Cascavel 83,00 -8,8% -16,6%

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
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Loterias
concurso: 2382Megasena

01 03 04 06 07 08 09 12 
13 17 18 22 23 24 25

Lotofácil concurso:2261

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 09 08 08 05 05 04

Super Sete concurso: 107C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2188

04 11 14 20 24 26 29 30 36 43 
46 62 63 65 67 68 71 79 82 91 

Lotomania

22.239
19.891
35.089
83.263
67.074

14 15 22 24 25 31 47
FLUMINENSE/RJ

10 19 28 29 73

OUTUBRO

01 12 14 15 16 19 23

concurso: 5589

06 09 19 38 53 55

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Muitas nuvens

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Terça 22/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 20
min 15

max 25
min 14

Cascavel
max 22
min 11

Foz do Iguaçu
max 20
min 13

max 24
min 13

Curitiba
max 20
min 12

FASES 
DA LUA

Muitas nuvens

Quarta 23/6/2021
Nublado

Quinta 24/6/2021

 Brasília - O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, afir-
mou que o País deve receber 
nesta terça-feira (22) 1,5 milhão 
de doses da vacina da Janssen 
contra covid-19. Segundo o 
ministro, o imunizante deve che-
gar pelo aeroporto de Guarulhos 
(SP). Ele destacou que a vacina 
de dose única deve acelerar a 
imunização no País.

Queiroga, que participou de 
audiência no Senado ontem 
(21), lamentou que tenha ocor-
rido um atraso na entrega da 
vacina fabricada pela John-
son & Johnson. A farmacêutica 

Queiroga diz que vacina Janssen chega hoje

 Um levantamento sobre 
a eficácia das vacinas con-
tra a covid-19 apontou que 
a Coronavac é o imunizante 
que mais protege contra 
casos graves da doença. A 
vacina produzida pelo Insti-
tuto Butantan (SP) previne 
até 97% das mortes de pes-
soas infectadas, de acordo 

com estudo feito pelo secretá-
rio de serviços integrados de 
saúde do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), Wanderson de 
Oliveira. Segundo a pesquisa, 
o epidemiologista usou dados 
do sistema Open Data Sus, do 
Ministério da Saúde.

De acordo com as estatís-
ticas, a Coronavac tem 50% 

de eficácia para casos muito 
leves e 78% para casos leves 
que demandam atendimento 
médico.  Também foram ana-
lisadas as taxas de eficácia 
contra casos graves de outras 
vacinas. O estudo apontou 
que a AstraZeneca protege 
90%, a Pfizer 80%, a Janssen 
85% e a Sputnik V 85%.

deveria ter enviado 3 milhões 
de doses do imunizante na 
última terça-feira (15).

No entanto, a empresa sus-
pendeu o envio das vacinas e 
não explicou a razão. 

Queiroga também comentou 
que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, garantiu que não 
faltarão recursos para a Saúde. 
“De tal sorte que a expectativa 
é que tenhamos no ano de 2021 
um orçamento próximo ou um 
pouco superior ao que houve no 
ano de 2020”, declarou.

De acordo com o secretá-
rio-executivo do Ministério da 

Saúde, Rodrigo Cruz, ainda 
nesta semana podem ser 
anunciadas novas antecipa-
ções de doses adicionais da 

Janssen. Para Cruz, também 
existem “tratativas bem avan-
çadas” para trazer 1 milhão de 
doses adicionais da Coronavac 

com o IFA (Ingrediente Farma-
cêutico Ativo) que o Ministério 
espera receber da China no 
próximo dia 24.

Coronavac é a vacina que mais previne mortes por covid-19, diz pesquisa
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Ex-presidente Lula e outros seis réus
foram absolvidos na Operação Zelotes

O juiz federal Frederico 
Botelho de Barros Viana, de 
Brasília, absolveu o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o ex-ministro Gilberto 
Carvalho e outros cinco réus 
por corrupção no âmbito da 
Operação Zelotes.

Lula e Carvalho foram acu-
sados de aceitar R$ 6 milhões 
de lobistas e empresários em 
2009 para editar medida pro-
visória com benefícios tributá-
rios para montadoras.

Segundo o Ministério 
Público Federal, a propina 
foi negociada por Carvalho e 
seria destinada ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). Ao final do 
processo, porém, o órgão con-
cluiu que não havia provas do 
repasse do dinheiro.

“Muito embora existam 

Moro é vetado em evento sobre Direito
O ex-juiz federal e ex-mi-

nistro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro não 
pa r t i c i pa rá  m a i s  d o  3 º 
Encontro Virtual do Conpedi, 
o Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito do Brasil.

Ele iria coordenar o pai-
nel virtual “O Papel do 
Setor Privado em Políticas 
A n t i c o r r u p ç ã o  e  d e 
Integridade”, marcado para a 
próxima sexta-feira (25).

Moro foi indicado pela 
UniCuritiba, programa de 
pós-graduação do Paraná e 
a repercussão da presença 
do ex-juiz entre professores 
de pós-graduação, os levou a 
realizar um protestar e pregar 
um boicote ao evento. Além 
disso, o fato de o painel de 
que ele participaria ser patro-
cinado pela Apsen, uma das 
maiores fabricantes de cloro-
quina no Brasil, também foi 
motivo de protesto.

elementos que demons-
trem a atuação por parte da 
empresa de Mauro Marcondes 
– MARCONDES E MAUTONI – no 
que se refere à prorrogação de 
benefícios fiscais às empre-
sas CAOA e MMC, não há evi-
dências apropriadas e nem 
sequer minimamente aptas 
a demonstrar a existência de 
ajuste ilícito entre os réus para 
fins de repasse de valores em 
favor de Luiz Inácio Lula da 
Silva ou de Gilberto Carvalho”, 
escreveu o juiz na sentença.

Respondiam a ação pelo 
crime de corrupção ativa 
Mauro Marcondes,  José 
Ricardo da Silva, Alexandre 
Paes dos Santos,  Paulo 
Arantes Ferraz (Mitsubishi) 
e Carlos Alberto de Oliveira 
Andrade (Caoa).

A repercussão da presença do ex-juiz entre 
professores de pós-graduação, os levou a 
realizar um protestar e pregar um boicote 
ao evento

DIVULGAÇÃO

AO final do processo, o juiz federal Frede-
rico Botelho de Barros Viana, de Brasília, 
concluiu que não havia provas do repasse 
do dinheiro

DIVULGAÇÃO



3Terça-feira, 22 de junho de 2021  POLÍTICA

Deputado recebe
prefeitos e anuncia
recursos ao Noroeste

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL), esteve durante pratica-
mente toda a última semana 
em Umuarama, onde cumpriu 
uma série de compromissos, 
encontros e reuniões, recebeu 
na quinta-feira (17), prefeitos e 
vereadores de quatro municí-
pios da região Noroeste.

Nos encontros, que ocorre-
ram no escritório regional do 
deputado, além de tratar das 
demandas políticas daqueles 
municípios, o parlamentar tam-
bém fez o anúncio da liberação 
de recursos para as cidades.

No início da manhã, o depu-
tado Fernando recebeu o pre-
feito de Maria Helena, Marlon 
Rancer Marques (PSC), e os 
vereadores Manoel Medeiros 
(PL) e Lucia Marcolino (PSC). 
Durante a reunião, foram 
expostos ao deputado alguns 
problemas enfrentados na 
cidade e que poderiam ter a 
intervenção do Governo do 
Paraná para suas soluções.

Na ocasião, Fernando 
Martins aproveitou para atua-
lizar o prefeito sobre a viabi-
lização de recursos na ordem 
de R$ 200 mil, através de indi-
cação, que serão repassados 
para a ampliação de uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Durante o encontro 
também foi discutida a insta-
lação de um parquinho infantil 
para o lazer das crianças.

CIDADE GAÚCHA
A segunda reunião foi rea-

lizada entre o deputado e o 

Empresário aparece e
CPI remarca depoimento

O presidente da CPI da 
Covid, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), reagendou para 
o dia de 30 de junho, uma 
quarta-feira, o depoimento 
do empresário Carlos Wizard, 
apontado como integrante do 
“Ministério da Saúde paralelo”.

Wizard deveria ter prestado 
depoimento na semana passada, 
mas faltou à sessão da CPI. Agora, 
sob ameaça de ser alvo de um 

prefeito de Cidade Gaúcha, 
Henrique Domingues (PSL), 
que estava acompanhado pelos 
vereadores Rafael Rabelo (PSL), 
Claudinei Ribeiro (Paranavaí) e 
pela vereadora Genecy Costa de 
Macedo, ambos do Podemos.

Na pauta do encontro, 
estava a viabilização de recur-
sos através do Programa 
Paraná Mais Cidades, ocasião 
em que foi solicitada a inter-
venção do parlamentar a fim 
da viabilização de recursos 
para a construção de uma 
Delegacia Cidadã no muni-
cípio. Foi apresentado ainda 
o interesse da prefeitura em 
habilitar leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), para tra-
tamento de pacientes acome-
tidos pela covid-19.

DOURADINA
A terceira reunião foi rea-

lizada com o prefeito de 
Douradina, Oberdam José de 
Oliveira, e com o vice-prefeito, 

Aguinaldo Nakamura, ambos 
do PSL. No encontro, em que 
também estiveram presentes 
os vereadores Adriano Novo 
(Pica Pau) e Benicio Teixeira 
dos Santos (Benão), ambos do 
PSL, além de tratar de deman-
das, o deputado também 
anunciou a viabilização de 
uma pá carregadeira no valor 
de R$ 400 mil para o município.

MARILUZ
Por fim, o parlamentar rece-

beu o prefeito Mariluz, Paulo 
Armando da Silva Alves (PSL), 
que estava acompanhado pelas 
vereadoras, Milena da Silva 
Alves Carvalho e Silvia Aparecida 
Ferreira Grillo, ambas do PSL, 
quando discutiu sobre a libe-
ração de recursos, através do 
Programa Paraná Mais Cidades. 
O parlamentar também fez o 
anúncio da viabilização de R$ 
400 mil que serão usados para 
a reforma e ampliação de uma 
UBS na cidade.

mandado de condução coercitiva, 
a defesa do empresário procurou 
a cúpula da comissão, por e-mail, 
para agendar a data da oitiva.

A Justiça Federal já autorizou 
a apreensão do passaporte dele. 
O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso rejeitou habeas corpus 
da defesa de Wizard, que preten-
dia suspender também a condu-
ção coercitiva imposta pela CPI.

COM o prefeito de Douradina, Oberdam e o vice, Aguinaldo, Deputado Delegado Fernando 
anuncia a viabilização de pá carregadeira no valor de R$ 400 mil

ASSESSORIA

A defesa do empresário procurou a cúpula 
da comissão para agendar a data da oitiva

DIVULGAÇÃO

Ação anulatória

O prefeito Celso Pozzobom propôs uma Ação 
Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela 
Provisória de Urgência, em face da Câmara Municipal 
de Umuarama, que criou uma comissão processante 

para analisar requerimento que pede a cassação 
de seu mandato. O vereador Fernando Galmassi, 

presidente da Câmara, acompanhado do procurador 
Jurídico, Diemerson Castilho (foto), recebeu ontem 

(segunda-feira, 21) de manhã, de um oficial de Justiça, 
o documento encaminhado pelo prefeito. A Comissão 
Processante analisa o requerimento elaborado pelo 

Deputado Estadual Delegado Fernando Martins. A juíza 
substituta da 2ª Vara da Fazenda Pública de Umuarama 

determinou que a procuradoria judicial da Câmara, 
que, no prazo de 72 horas, manifeste-se a respeito do 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por sua 

vez, o procurador Diemerson Castilho relatou que antes 
do termino deste prazo encaminhará resposta à Justiça.

Prazo da defesa
Com a instituição da 
Comissão Processante, 
que irá analisar e decidir 
sobre o andamento do 
processo de cassação 
do mandado do prefeito 
de Umuarama, formada 
pelos vereadores 
Sorrisal – Amigo do Povo 
(presidente), Cris das 
Frutas (Relatora) e Ana 
Novais (membro), o passo 
seguinte foi encaminhar 
documentos ao Chefe 
do Executivo para que 
tome ciência da denúncia 
e manifeste defesa no 
prazo de 10 dias (ontem 
foi encerrado o prazo). 
Segundo o presidente da 
Comissão, somente depois 
de analisada a defesa 
prévia é que uma nova 
reunião será realizada. O 
prazo é de 5 deias após a 
chegada do documento 
vindo do chefe do 
Executivo.

Presidenciável
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que vê como 
uma “possibilidade concreta” a formação de uma 
aliança de forças políticas de centro para fazer frente 
à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro 
e o ex-presidente Lula. Seria uma candidatura 
da chamada terceira via. Jereissati disse que a 
viabilidade de uma candidatura alternativa, na 
corrida ao Palácio do Planalto do ano que vem, vai 
depender da pressão popular. Tasso é um dos quatro 
nomes cogitados para ser o candidato presidencial 
do PSDB em 2022.

ALEX MIRANDA

Secretário infectado
O secretário da Fazenda 
do Paraná, Rene de 
Oliveira Garcia Júnior, 
61, que positivou no dia 
9 de junho para a covid, 
apresentou na noite do 
domingo (20) quadro de 
crise hipertensiva grave, 
associado ao agravamento 
de insuficiência 
cardíaca, culminando 
com edema de pulmão 
agudo. Segundo boletim 
médico do Hospital 
do Trabalhador (HT), 
em Curitiba, Garcia 
Junior foi levado para 
a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para 
medidas de emergência de 
estabilização, apresentando 
resposta rápida às medidas 
adotadas. Ele permanecia 
sedado, com ventilação 
mecânica, quadro 
estável, segundo o HT, 
mas apresentou piora e 
precisou ser intubado.
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Maioria da Câmara
rejeita auxílio
municipal de R$ 300

Sessão ordinária
Ontem (segunda-feira, 21) também foi realizada a sessão 

ordinária, na qual estavam quatro projetos em pauta, todos 
em segunda discussão e votação. O Projeto de Lei Ordiná-
ria 18/2021, apresentado pelo Poder Executivo Municipal, 

dispõe sobre a elaboração do Orçamento Anual da prefeitu-
ra para o exercício financeiro do ano de 2022. Em votação, 

houve aprovação unânime. As outras três matérias também 
receberam aprovação unânime. Trata-se de denominações de 
vias públicas por meio dos Projetos de Decretos Legislativos: 
11/2021 (vereador Fernando Galmassi), 13/2021 (vereador 

Newton Soares) e 14/2021 (vereador Ronaldo Cruz Cardoso).

Um Projeto de Lei de auto-
ria do Poder Executivo e que foi 
levado à votação extraordiná-
ria ontem na Câmara Municipal 
de Umuarama, pedia autori-
zação dos vereadores para a 
instituição do programa Bolsa 
Umuarama. A intenção do pre-
feito é criar um auxilio emer-
gencial que repassará recur-
sos financeiros para famílias 
carentes que estão inseridas 
nos programas assistenciais.

O valor de R$ 150 de cada 
uma das três parcelas foi 
constatado por alguns par-
lamentares que sugeriram 
o repasse de R$ 300 e uma 
emenda foi apresentada ao 
projeto durante sua discus-
são, que aconteceu em ses-
são extra na tarde de ontem.

“Eu acredito que R$ 150 é 
uma boa ajuda, mas não se 
compra muita coisa cm este 
valor em um supermercado. 
Parabenizo a proposta, mas 
temos que ver se irá real-
mente beneficiar a população”, 
salienta Sorrisal, que ao lado 
da vereadora Ana Novais, foi 
autor da emenda que pleiteava 
a alteração do valor.

Colocada em votação, a 
emenda foi rejeitada com 

cinco votos contrários.
Por sua vez, a proposta 

inicial foi aprovada por uma 
unanimidade, com a absten-
ção do voto da vereadora 
Cris das Frutas que está 
afastada por ter sido infec-
tada pela covid-19.

Com o projeto aprovado, o 
autografo de Lei será levado 
ao prefeito que deverá san-
cioná-la em breve, tendo em 
vista que os estudos para a 
criação do programa Bolsa 
Umuarama já foram iniciados 
e estão em andamento.

A proposta pretende ame-
nizar os impactos suciais/eco-
nômicos de famílias de baixa 
renda do município, consis-
tente em auxílio assistencial, 
suplementar, emergencial e 

provisório destinado as famí-
lias de baixa renda.

ENDOSSO
Entre os 12 artigos do 

texto enviado à Câmara, o 
quinto endossa o propósito 
do benefício, que serviria 
como complementação de 
renda pago em três parcelas 
sucessivas e mensais, cada 
uma no valor de R$ 150. O 
inciso segundo do mesmo 
artigo enfatiza que, havendo 
a prorrogação do estado de 
calamidade pública reco-
nhecido para o Município 
de Umuarama no Decreto 
Legislativo do Estado do 
Paraná, o benefício pode ser 
prorrogado mediante Decreto 
do Chefe do Poder Executivo.

PROPOSTA aprovada dará auxílio de três parcelas mensais no valor de R$ 150 cada

ASSESSORIA

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

Sem óbito
Boa Esperança do Iguaçu é a 
única cidade do Paraná sem 
registro de morte por covid-
19 e uma das 51 do Brasil 
nessa condição. No sábado, 
o País chegou à marca de 
500 mil óbitos por covid-19. 
Desse total, mais de 29 mil 
são paranaenses.

Em 2022
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) deve ampliar, em 
2022, as alianças partidárias 
na busca pela reeleição para 
o cargo. Ratinho Jr tende a 
atrair mais partidos para a 
coligação governista do que 
a que o levou ao Palácio 
Iguaçu, em 2018. Na lista, 
estão a ex-governadora Cida 
Borghetti (PP), que na última 
eleição concorreu com oito 
partidos. Outros partidos à 
espreita são Democratas, 
PSL e Patriota.

Protege!
Levantamento realizado pelo 
epidemiologista Wanderson 
de Oliveira, aponta que a 
Coronavac, produzida pelo 
Instituto Butantan, é a que 
mais protege contra casos 
graves da doença, até 97% 
das mortes em pessoas 
infectadas. Para chegar a 
essa conclusão, o especialista 
utilizou dados do sistema 
OpenDataSus, do Ministério 
da Saúde. O estudo analisou 
o período de duas semanas 
após a aplicação da segunda 
dose da vacina. Além disso, 
analisou as taxas de eficá-
cia contra casos graves das 
vacinas Astrazeneca (90%), 
Pfizer (80%), Janssen (85%) e 
Sputnik V (85%).

Qualidade de vida
A gestão do governador 
Ratinho Júnior (PSD) vem 
investindo continuamente 
na melhoria da qualidade de 
vida dos paranaenses. Desde 
janeiro deste ano, mais de 
R$ 20 milhões já foram 
aplicados pela administração 
estadual em obras voltadas 
à cidadania, em especial 
nos municípios do interior. 
Iniciativas como o projeto 
Meu Campinho, centros 
culturais, parques urbanos, 
bibliotecas públicas, praças 
e calçadas novas, escolas 
municipais. Para o secretário 
João Carlos Ortega, esses 
empreendimentos mostram 
a orientação do governador 
para criar condições que 
promovam melhorias na  
vida das pessoas.

Regras eleitorais
Deputados federais discutem 
mudanças nas regras eleito-
rais para 2022. Ao todo, três 
grupos de trabalho, distintos 
e simultâneas, realizaram 20 
audiências públicas remo-
tas. Os debates ocorrem no 
momento em que a Casa 
funciona de maneira semipre-
sencial em função da resiliên-
cia da pandemia de covid-19 
no Brasil, com participação 
mínima da sociedade. A PEC 
usada como base para a 
reforma, inclui questões 
como tempo de mandato, 
número total de deputa-
dos, voto facultativo, cotas 
raciais e de gênero, recall 
de mandatos, financiamento 
de campanhas, fidelidade 
partidária, candidatura 
avulsa e até o próprio nome 
da Câmara dos Deputados.

O governador Ratinho Junior (PSD) lançou o edital de licitação 
da primeira fase das obras de recuperação da orla de Mati-
nhos, no Litoral do Paraná. Nesta etapa, serão revitalizados 

6,3 quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida. 
O prazo de conclusão é de 32 meses a partir da ordem de 

serviço. “Será um conjunto de obras importante e emblemá-
tico. Acreditamos muito neste projeto, que vai mudar a cara 

do Litoral. É a maior aposta de investimento do Estado”, 
destacou Ratinho Junior.

Litoral paranaense
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Umuarama registra
4 mortes por covid
e 96 novos casos

Mais quatro mortes por 
covid-19 foram anunciadas 
ontem (segunda-feira, 21) pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama, totalizando 
234, o número de pessoas que 
morreram depois que foram 
acometidas pela doença. Uma 
delas trata-se de uma mulher 
de 68 anos de idade, que per-
deu a vida no dia 19 deste mês 
enquanto estava internada 
em um dos leitos UTI Covid 
do Hospital Uopeccan. Um 
homem, de 45 anos faleceu no 
dia 21 também no Uopeccan. 
Outro homem, de 49 anos, 
faleceu dia 19 no Hospital 
Cemil e o quarto registro foi 
da morte de um homem de 60 
anos, que aconteceu no último 
dia 18 também. Este também 
estava internado no Hospital 
Cemil de Umuarama.

O Boletim Covid de ontem 
também informou que 96 novos 
casos foram confirmados, sendo 
41 mulheres, 50 homens e cinco 
crianças, elevando para 13.678 
o total de diagnósticos posi-
tivos na cidade desde o iní-
cio da pandemia – deste 

Palestra aos profissionais de saúde
vai abordar experiência do paciente

total 12.226 pessoas se recu-
peraram (89,4%).

O total de notificações de 
síndromes gripais está em 
33.087 e 2.530 pessoas estão 
suspeitas, sendo que 2.526 
aguardam o resultado em iso-
lamento domiciliar e quatro 
hospitalizadas.

Todos os 37 leitos das Alas 
Covid em Umuarama estão 
ocupados, assim como 57 dos 
64 leitos de enfermaria tam-
bém estão ocupados (89%).

NO PARANÁ
A Secretaria de Estado da 

Saúde registrou ontem (21) 
mais 13.582 casos e 42 mor-
tes pela covid-19. Os núme-
ros são referentes aos meses 
ou semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do 
monitoramento da doença 
mostram que o Estado soma 
1.210.584 casos confirmados 
e 29.870 óbitos.

Os casos confirmados 
divulgados nesta data são 
de janeiro (16), fevereiro (85), 

março (72), abril (105), maio 
(5.892) e junho (7.396) de 
2021 e dos seguintes meses 
de 2020: agosto (1), setembro 
(1), outubro (1) novembro (5) 
e dezembro (8).

INTERNADOS
O informe relata que 2.403 

pacientes com diagnóstico 
confirmado estão internados. 
São 1.913 em leitos SUS (946 
em UTIs e 967 em enfermarias) 
e 490 em leitos da rede parti-
cular (259 em UTIs e 231 em 
enfermarias).

Há outros 2.866 pacientes 
internados, 1.123 em leitos de 
UTI e 1.743 em enfermarias, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos.

ÓBITOS
A Secretaria estadual 

informa a morte de 20 mulhe-
res e 22 homens, com idades 
que variam de 31 a 96 anos. 
Os óbitos ocorreram de 09 
de setembro de 2020 a 21 de 
junho de 2021.

Em destaque na agenda 
da segunda quinzena de 
junho um evento online e gra-
tuito, com o tema “O Impacto 
da Experiência do Paciente 
para Fidelização de Nossos 
Clientes”, que acontece hoje 
(terça-feira, 22, entre as 19h30 
e às 21h). A iniciativa é pro-
movida pela governança do 
Saúde 5.0 – Sebrae, Associação 
Médica (AMU), Aciu, ABO, 
INIABO, Unimed e Unipar.

A palestra, que traz um 
tema muito relevante para 
médicos e profissionais da 
saúde, além de empresários 
e funcionários do setor da 
saúde, será ministrada por 
uma das maiores especialis-
tas no assunto, Kelly Cristina 
Rodrigues, CEO e Fundadora 
d a  Pa t i e n t  C e n t r i c i t y 
Consulting, primeira empresa 
especializada em experiência 
do paciente no Brasil.

As vagas são limitadas. Os 
interessados podem entrar 
em contato pelos telefones 
(44) 3621-6700 (Aciu/Camila) 
e 3623-8101 (Sebrae/Michele).

A PALESTRANTE
Kelly Cristina Rodrigues é 

CEO e Fundadora da Patient 
Centricity Consulting, primeira 
empresa especializada em 
experiência do paciente no 
Brasil, especialista em expe-
riência do paciente, com cur-
sos de design in healthcare, 
engajamento de pacientes e 
colaboradores, experiência 
de pacientes e liderança na 
Cleveland Clinic, Institute for 
Healthcare Improvement, Press 
Ganey, Beryl Institute, entre 
outras Instituições. É mem-
bro da Association for Patient 
Experience e Professora de pós-
-graduação e MBA em Saúde, 
nas matérias de Marketing 

em Saúde e Experiência de 
Pacientes da FGV, Fundação 
Dom Cabral, Hospital Israelita 
Albert Einstein e Hospital Sírio 
Libanês. Graduada em Relações 
Públicas pela Universidade 
Metodista e MBA em Marketing 
de Serviços pela ESPM, 
com módulo em Negócios 
Internacionais na Universidad 
de Nebrija na Espanha.

ASSESSORIA

KELLY Cristina Rodrigues, CEO e Fundado-
ra da Patient Centricity Consulting, primeira 
empresa especializada em experiência do 
paciente no Brasil
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Na moita também
O ex-ministro do Turismo Mar-
celo Alvaro sumiu do mapa 
do Brasil. Nem os amigos 
mais próximos sabem dele. É 
ainda investigado no caso do 
“laranjal” do PSL-MG.

Tenso
Na visita de deputados 
ontem, no TSE, o grupo repa-
rou que o ministro Alexandre 
de Moraes (STF) ficou a maior 
parte do tempo em ligações 
no celular. Um pouco tenso.

Aliás...
... repousam na mesa do 
ministro do STF dois pedidos 
de relaxamento de penas de 
Sara Winter e Oswaldo Eustá-
quio, sobre as restrições no 
inquérito dos ataques à Corte.

Apelo ao Fux
Dia 26 completa um ano da 
prisão do blogueiro Oswaldo 
Eustáquio. Se Moraes não 
acolher o pedido de liberdade 
(e desativação da tornozeleira), 
a defesa vai recorrer ao presi-
dente da Corte, Luiz Fux, para 
soltura em habeas corpus.

Solar do 
Embaixador
A crise chegou para todo o 
mundo, inclusivo do andar de 
cima. O embaixador Sérgio 
Amaral, nome brasileiro mais 
reconhecido no RP de Washing-
ton (EUA), colocou à venda sua 
casa colonial em Pirenópolis 
(GO). Pede R$ 2 milhões à vista. 

Memorial
A mansão do século 19, 
muito bem conservada na 
Rua Aurora, tem histórico 
político. Era ali que o então 
presidente Fernando Henrique 
passava fins de semana com 
dona Ruth, e sentava à beira 
da calçada para tomar cerveja 
com o amigo embaixador.

Liga o som
Momento descontração (curto), 
ontem, na visita do deputados 

No céu, no chão, na Europa
O clima é tão tenso na Polícia e tão propenso a palanques que 

o cenário não seria outro. Ontem, uma delegada da Polícia 
Civil do DF bateu boca com a deputada federal Magda Mof-

fato (PL-GO), que fez sobrevoo de helicóptero e fuzil na mão, 
criticando a polícia de... Goiás, por não ter capturado ainda o 
serial killer Lázaro Barbosa. Enquanto a gafe da parlamentar - 
sem qualquer experiência ou autoridade para capturar - irritou 
autoridades, a imprensa portuguesa não entende como 300 

policiais, com todo aparato de armas, cães e aeronaves, 
caçam há 14 dias um homem sozinho, com uma arma e 

faminto: “Cadê o Lázaro?” foi manchete do Diario de Notícias 
de Lisboa ontem.

ao TSE. O ministro presidente 
Luís Barroso começou a 
responder uma pergunta de 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
e o som falhou. O sistema 
automático anunciou: “Você 
precisa desbloquear as fun-
ções para continuar falando”. 
Risos no ambiente.

Agora, o debate
Em cima da hora, o Governo 
convidou o conselheiro André 
Maciel, chefe da Divisão de 
Meio Ambiente II do Minis-
tério das Relações Exte-
riores, para participar da 
audiência sobre a COP 26 
na Comissão sobre o tema 
na Câmara. Um deputado 
da oposição convidou qua-
tro integrantes de ONG e o 
Governo ficou no alvo.

Cadê o dinheiro?
O Banco Mundial não pegou 
leve com a Prefeitura do 
Recife, hoje sob comando de 
João Campos - e nas mãos do 
PSB há dez anos. Os dados 
mostram que a capital de 
Pernambuco é  campeã do 
desemprego nacional. Ele está 
pagando um alto preço pela 
má gestão do seu antecessor, 
Geraldo Julio, que não o avisou 
sobre os cofres vazios.

Terceira onda
O Governo espanhol pro-
longou até 6 de julho as 
restrições em vigor aos 
voos diretos provenientes 
do Brasil e da África do 
Sul, devido ao “impacto 
das variantes”. E o brasi-
leiro continua a pagar, com 
vidas e barrado no exterior. 

Vacina & povo
O sentimento de esperança é 
predominante entre 47% dos 
brasileiros ouvidos pela TIM 
Ads ao serem questionados 
sobre a vacinação contra 
a covid-19. Para 22% dos 
entrevistados, o imunizante 
simboliza alívio e apenas 4% 
declaram estar inseguros ou 
com medo da vacinação. 
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Escolas e Universidades passarão a
funcionar de segunda a sexta até 22h

A Prefeitura de Umuarama 
publica hoje (terça-feira, 22), 
no órgão oficial do municí-
pio, o Decreto nº 165/2021, 
que dispõe sobre medidas de 
enfrentamento à pandemia de 
coronavírus (covid-19) que 
devem ser observadas no 
município. A única alteração, 
em relação às medidas cons-
tantes do decreto 154/2021, 
é a ampliação do horário de 
funcionamento das institui-
ções de ensino.

No artigo 6º, que estabe-
lece restrições de horário aos 
serviços e atividades relacio-
nados, o inciso VII determina 
que escolas e universidades 
(públicas e privadas) e entida-
des conveniadas ao Estado ou 
ao município de Umuarama 

Parceria entre secretarias e Senac oferece curso de cabeleireiro 
Através de parceria entre 

as secretarias municipais 
de Assistência Social e de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
a Agência do Trabalhador 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) o município de 
Umuarama está ofertando à 
população mais um curso gra-
tuito para qualificação e inser-
ção no mercado de trabalho: 
cabeleireiro assistente.

“Conforme a demanda por 
vagas que surgem na agên-
cia, percebemos essa falta de 
mão de obra qualificada. Por 
isso, entramos em contato 
com o Senac e os demais par-
ceiros para possibilitar essa 

Adotada no Paraná, a vacinação de gestantes  vira recomendação nacional
Em reunião extraordinária 

virtual realizada no domingo 
(20), a Câmara Técnica Assessora 
de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis do Ministério da 
Saúde recomendou a vacina-
ção de gestantes e puérperas 
contra a covid-19, mesmo sem 
comorbidades, com vacinas de 
vírus inativado (Coronavac) ou 
Plataforma de RNA (Pfizer). A 
medida já é adotada no Paraná 
desde 11 de junho.

A Nota Técnica da Sesa 
com esta recomedação (Nº 
01/2021) apresenta a decisão 
de incluir todas as gestantes 
e puérperas até 45 dias após 
o parto, com a presença ou 

podem funcionar “a partir 
das 5 horas até as 22 horas, 
de segunda a sexta, inclusive 
por meio de aulas presen-
ciais, desde que observada a 
Resolução nº 98/2021 e suas 
alterações, da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa)”.

O decreto mantém os 
demais horários e medidas já 
determinadas para o enfren-
tamento da pandemia. A res-
trição provisória de circulação 
em espaços e vias públicas 
permanece das 20h às 5h, 
diariamente, período em que 
está proibida a comercializa-
ção de bebida alcoólica por 
qualquer estabelecimento 
comercial. As demais proibi-
ções também estão mantidas 
no novo decreto.

não de comorbidades, no 
Plano Estadual de Vacinação 
contra a Covid-19, utilizando 
vacinas que não contenham 
vetor viral, ou seja, Sinovac/
Butantan(Coronavac) ou 
Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 
e respeitando a decisão e auto-
nomia da mulher.

“A Sesa antecipou esta deci-
são nacional, e inclusive apresen-
tou o tema em reunião anterior da 
CT-APS, ressaltando que gestan-
tes e puérperas são considera-
das grupo de risco para a Covid-
19, especialmente no terceiro 
trimestre de gestação e período 
pós-parto”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Em todo o ano passado, ocor-
reram 80 óbitos maternos totais 
no Paraná, 17 deles por Covid-19, 
o que representa 21,2%. Em 2021, 
de 1º de janeiro até a primeira 
semana de junho, foram registra-
dos 80 óbitos maternos, sendo 54 

por Covid-19, o que corresponde 
a 67,5% das mortes.

Para receberem a vacina, 
as gestantes sem comorbida-
des devem apresentar o exame 
laboratorial/ecográfico ou o car-
tão de pré-natal comprovando 

sua gestação atual ou, no caso 
de serem puérperas, comprova-
ção do parto por documento 
de registro de alta hospitalar 
ou certificado de nascimento, 
sem necessidade de nenhum 
relatório específico.

AS pré-inscrições serão recebidas pela Agência do Trabalhador até amanhã (23), com o preenchimento da ficha de matrícula

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A única alteração no decreto, foi em relação à ampliação do horário de funcionamento das instituições de ensino

ASSESSORIA/SECOM

qualificação. As inscrições 
estão abertas e podem ser fei-
tas na Agência, sem necessidade 
de agendamento”, explicou o 
gerente Reginaldo Barros.

O curso terá 230 horas de 
treinamento, no período de 
6 de julho a 25 de novembro 
deste ano, com aulas das 14h 
às 17h, de segunda a quinta-
-feira. Os pré-requisitos para 
inscrição são: alunos com 18 
anos ou mais, 5º ano do Ensino 
Fundamental e renda fami-
liar per capita de R$ 1.100,00 
(somatória das rendas de 
todos os membros da famí-
lia empregados, dividida 
pelo número de membros – 
salário-mínimo federal). As 

aulas serão no Senac.
As pré-inscrições serão 

recebidas pela Agência do 

Trabalhador até o próximo dia 
23, com o preenchimento da 
ficha de matrícula. É necessário 

apresentar cópia (frente e verso) 
dos documentos de RG e CPF do 
participante.
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QUANDO O ASSUNTO
É SANEAMENTO, 
O BRASIL INTEIRO FALA:
UMUARAMA.

Umuarama é destaque no ranking da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que 
avalia cidades com elevado índice de serviço na área 
de saneamento e que estão próximas à 
universalização do sistema. 
Além de UmuaAlém de Umuarama, mais oito cidades paranaenses 
se destacaram no Compromisso à Universalização, o 
que significa que estão entre as melhores do País, 
com os melhores índices de coleta e tratamento de 
esgoto e com abastecimento de água de qualidade.
TTodo esse reconhecimento é fruto de investimentos 
recordes da Sanepar para fazer do Paraná o primeiro 
Estado com saneamento para todos.
Porque, com a Sanepar, a vida é melhor. 

• ÁGUA COM QUALIDADE PARA 100%
   DA POPULAÇÃO DE UMUARAMA.

• REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO
   PARA 91,42% DOS UMUARAMENSES. 

Acesse e saiba mais:

Área compreendida entre o Vitória Regia e 
Jaboticabeiras entra em alerta para dengue

Mesmo em meio à luta 
contra a  pandemia de 
coronavírus, os cuidados 
com a dengue não devem 
ser deixados de lado. De 
acordo com o Informe 
Técnico nº 46,  emitido 
pela Vigilância em Saúde 
Ambiental e Epidemiológica 
de Umuarama, há algu-
mas regiões da cidade que 
estão em estado de alerta 
– quando há mais de três 
casos a cada mil habitantes.

Considerando a incidên-
cia de casos por Unidades 
Básicas de Saúde, a do 
bairro Guarani/Anchieta 
está em primeiro lugar, com 
20 notificações, seguida 
pelas UBS Central e Jardim 
Panorama, com 13 casos 
cada, 26 de Junho, com 13 
casos, Cidade Alta, Jardim 
Cruzeiro e Jardim Lisboa, 
com sete casos, e Vitória 
Régia, com seis casos.

Po r  o u t r o  l a d o ,  a s 
UBS que têm os menores 

registros de casos são 
a do Bem Estar, Parque 
Industrial e Jabuticabeiras, 
com dois casos cada, e 
São Cristóvão, área rural 
e Primeiro de Maio, com 
três casos confirmados. 
“Felizmente não temos o 
registro de nenhuma morte 
neste ano epidemiológico 
e nenhum caso de compli-
cações graves pela doença, 
porém nunca é demais estar 
atento”, comenta Carlos 
Roberto da Silva, coordena-
dor da Vigilância em Saúde 
Ambiental, ligada à Secretaria 
Municipal de Saúde.

ÚLTIMA SEMANA
O  I n f o r m e  Té c n i c o 

d a  D e n g u e  a p r e s e n t a 
dados referentes ao Ano 
Epidemiológico, iniciado dia 
26 de julho de 2020. Neste 
período foram registradas 
1.069 notificações, sendo 
que 916 foram descarta-
das (86%), 132 positivos e 

21 ainda em investigação. 
“Na última semana foram 
confirmados três casos de 
dengue em Umuarama. 
Pode parecer pouco, mas 

o ideal é que não tivésse-
mos nenhum registro, por 
isso não cansamos de ape-
lar à população que con-
tinue sempre em alerta, 

ASSESSORIA/SECOM

cuidando de seus quintais, 
eliminando quaisquer pos-
síveis focos de reprodução 
do mosquito Aedes aegypti”, 
observa o coordenador.
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Concurso valoriza 
instrutores do SENAR

Valorizar o profissional responsável por levar 
o conhecimento até a família do campo, não é só 
uma questão de justiça. É estratégico para manter 
esses profissionais motivados e engajados com o 
compromisso elevar a produtividade e a qualidade de 
vida no meio rural paranaense.

É por isso que o SENAR-PR está convocando seus 
instrutores para participarem do 2º Prêmio Nacional 
de Vídeos Educativos de Formação Profissional Rural 
(FPR) e Promoção Social (PS), promovido pelo SENAR 
Nacional, que tem como objetivo reconhecer o trabalho 
dos instrutores que se empenham na disseminação do 
conhecimento ao público rural.

Assim como ocorreu na primeira edição do 
concurso, realizada no ano passado, a primeira etapa 
é estadual. Nesta fase serão selecionados 10 vídeos 
de instrutores paranaenses que serão premiados e 
passarão para a fase nacional.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a 
utilização de recursos audiovisuais como elemento das 
aulas remotas (à distância) tornou-se estratégica para 
despertar e manter o interesse dos alunos.

Para participar, os instrutores do SENAR-
PR devem enviar seus vídeos, entre três e 
oito minutos, em formato MP4 e gravados na 
horizontal (com o celular deitado), para o e-mail  
tecnico@senarpr.org.br. O arquivo deve ser 
nomeado com o tema do vídeo e nome do instrutor 
e encaminhado junto com o formulário de inscrição 
preenchido e assinado. O prazo para participar da fase 
estadual termina em 15 de julho.

sistemafaep.org.br

Frio e chuva não dispersaram festas
e aglomerações no final de semana

Apesar do clima chuvoso 
e frio do final de semana, as 
equipes da Vigilância Sanitária 
e da Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU), com apoio 
da Polícia Militar, mantiveram 
as fiscalizações sobre o cum-
primento dos decretos munici-
pais e do Estado, relacionados 
ao enfrentamento da Covid-19, 
que dispõem sobre as medidas 
de enfrentamento da pandemia.

Na sexta-feira (18), as equi-
pes visitaram um bar na Rua 
Tomé de Souza, que ainda 
estava aberto por volta das 21h 
com clientes em seu interior. 
O estabelecimento foi orien-
tado e notificado pelos agen-
tes da Vigilância Sanitária, de 
forma tranquila. Em seguida o 
proprietário fechou o bar e os 
agentes deram por encerrada a 
fiscalização. Neste dia também 
foram feitas duas orientações 
em conveniências, sobre horário 
de venda de bebidas alcoólicas.

Já no sábado (19) a GMU rece-
beu cinco denúncias, todas rela-
cionadas a aglomerações, que 
ocorreriam em um bar do Jardim 
Panorama, festas em duas chá-
caras e em um estabelecimento 
comercial na Av. Rio Grande do 
Norte. Foram notificados dois 
bares, nas ruas Mimosa e Nereu 
Ramos, as chácaras receberam 

Pessoas com mais de 40 anos já
podem se cadastrar para vacina

Pessoas com mais de 40 
anos podem fazer o pré-ca-
dastro para vacinação contra 
a covid-19. O programa, lan-
çado na semana passada pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama em parceria 
com a Controladoria Interna 
e o Núcleo de Tecnologia da 
Informação, já recebeu 4.950 
inscrições até as 16h desta 
segunda-feira (21).

Apesar de não ser obrigató-
rio, realizar o cadastramento 
vai garantir mais agilidade 
na hora de ir receber o imuni-
zante. “Esse pré-cadastro, rea-
lizado on-line e de forma gra-
tuita, é bem simples. Os dados 
solicitados vão contribuir com 
a programação da distribuição 
das doses das vacinas”, deta-
lha Daniel Dutra de Souza, da 
Controladoria Interna.

O pré-cadastro pode ser 
feito no site da Prefeitura, cli-
cando no banner específico. 
Há também a possibilidade de 
entrar diretamente, digitando 

saude.umuarama.pr.gov.br. 
“Vale destacar que quem fizer 

esse cadastro não terá já a 
data que será vacinado. É ape-
nas para que a Secretaria de 
Saúde possa programar estra-
tégias para melhor atender à 
população”, comenta Dutra de 
Souza.

O pré-cadastro pode ser feito no site da Prefeitura e há também a possibilidade de entrar 
diretamente, digitando saude.umuarama.pr.gov.br

ASSESSORIA/SECOM

orientações (uma delas tinha 
aproximadamente 60 pessoas, 
um restaurante e lanchonete da 
Avenida Maringá foi notificado 
bem como estabelecimentos da 
praça de alimentação do sho-
pping. Nas demais denúncias, 
não havia alterações.

“Foram cinco notificações de 
lanchonetes por consumo fora do 
horário, duas de bares que colo-
caram mesas na calçada, uma 
lanchonete infracionada por con-
sumo de bebida alcoólica após as 
20h, uma denúncia de festa em 
residência e uma verificação de 
festa autorizada”, explicou o coor-
denador da Vigilância Sanitária, 
Franzimar Morais.

DOMINGO
Das 7h de domingo (20) à 

1h de segunda-feira, a central 
da Guarda Municipal recebeu 
nove denúncias de atendimento 
normal em estabelecimentos 
comerciais, na região central e 
nos bairros da cidade, que estão 
proibidos pelo decreto munici-
pal 154/2021. Pela determinação 
legal, mercados, supermerca-
dos, mercearias, açougues, pei-
xarias, casas de carne e padarias 
podem atender das 5h às 20h, 
de segunda a sábado, com 50% 
de ocupação e funcionamento 
24h/dia apenas por delivery.

Os reclames envolveram mer-
cearia no Jardim Petrópolis, casa 
de carnes na Praça Anchieta, con-
veniência em posto na Avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca, bar 
no San Remo, mercearias na 
Avenida Zaeli e no 28 de Outubro, 
bares no Arco Iris e no Dom Pedro 
I, conveniência no distrito Serra 
dos Dourados e um milk shake 
na Avenida Paraná. Todas as 
denúncias foram repassadas à 
Vigilância Sanitária para fiscaliza-
ção e acompanhamento.

VIGILÂNCIA Sanitária e da Guarda Municipal, com apoio da PM, mantiveram as fiscalizações sobre o cumprimento dos decretos 
municipais e do Estado

ASSESSORIA/SECOM
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Traficante capota caminhonete com
quase uma tonelada de maconha e foge

Uma caminhonete L200 
Triton de cor cinza capotou 
na rodovia PR-182, KM 188, 
entre Xambrê e Casa Branca 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 21). O veículo trans-
portava 950 quilos de maco-
nha. Parte da carga ficou 
espalhada na pista e foi reco-
lhida pela Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) de Pérola, que 
atendeu a ocorrência.

D e  a c o r d o  c o m  o s 

Polícia Militar apreende 178 kg 
de drogas na rodovia PR-323

Na noite do domingo (20) 
equipes do 25º Batalhão 
de Polícia Militar (25º BPM) 
apreenderam 178,1 quilos de 
maconha, em Umuarama. Um 
homem de 32 anos foi preso e 
encaminhado para a sede da 
7ª Subdivisão Policial (7ª SDP), 
onde foi denunciado por tráfico.

A apreensão aconteceu por 

PM encontra arma  e drogas 
escondidas no meio de ração

Durante o cumprimento 
d e  u m a  o rd e m  j u d i c i a l 
na cidade de Cruzeiro do 
Oeste (28 quilômetros de 
Umuarama), policiais milita-
res apreendem entorpecen-
tes e uma arma de fogo.

A equipe do grupo Rotam 
adentrou no quintal da resi-
dência que havia sido alvo 
de monitoramento, onde os 
policiais visualizaram um 
homem manuseando em 
um saco de ração. O mora-
dor da casa foi cientificado 
do mandado e na sequência 

foram realizadas as buscas, 
até que os policiais locali-
zaram dentro do pacote de 
ração, 18 pedras de crack 
envoltas em papel-alumínio e 
um revólver de calibre 38 com 
três munições. No mesmo 
saco, foi encontrada a quan-
tia de R$672 em espécie.

O morador, de 51 anos de 
idade, recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado para pro-
cedimentos necessários na 
Delegacia de Polícia, assim 
como os objetos e entorpecen-
tes apreendidos.

ARMA, drogas e dinheiro foram escondi-
dos dentro de saco de ração. PM prendeu 
proprietário que foi acusado de tráfico

DIVULGAÇÃO

volta das 20h45, logo depois que as 
equipes receberam informações 
de que um GM/Prisma se deslo-
caria em direção a Umuarama 
carregado com maconha.

Foi feita a interceptação na 
rodovia PR-323, logo na entrada 
da cidade, quando o condu-
tor do carro abordado, confir-
mou que estava transportando 

DROGA apreendida seria levada para o Interior de São Paulo. Condutor receberia R$ 7 mil pelo transporte

DIVULGAÇÃO CARREGAMENTO de maconha foi recolhido pela Polícia Rodoviária e pesou 950 quilos

DIVULGAÇÃO

entorpecentes. Ele disse que 
retirou as drogas em uma vila, 
mas não soube dizer o nome.

Mencionou ainda que rece-
beria R$ 7 mil para entregar as 
drogas em Taboão da Serra, 
em São Paulo.

Ele foi preso em flagrante 
e o caso encaminhado para a 
delegacia de Polícia Civil.

patrulheiros, era por volta 
das 8h quando o acidente 
aconteceu. A equipe formada 
pelo Subtenente Dotorivo e 
o Soldado Cleverson recebeu 
informações de um acidente 
na rodovia entre Casa Branca 
e Xambrê e que provavelmente 
o veículo estaria carregado de 
substâncias ilícitas.

Ao chegar no local indi-
cado, avistaram a caminho-
nete L200 Triton de cor cinza 

capotada no meio da pista. 
Em seu interior havia vários 
fardos de maconha e alguns 
esparramados na pista e na 
margem da rodovia.

A caminhonete foi guin-
chada ao posto da PRE de 
Pérola e posterior à Delegacia 
de Polícia Civil de Xambrê, 
juntamente com a droga 
apreendida, que totalizou 
a quantia de 950 quilos. 
Ninguém foi preso.
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BOLT PREMIER 20/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO R$ 224.900,00

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

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

ONIX 1.4 LTZ AUT 13/14 PRATA COMPLETO,AUT R$ 49.900.00

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

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

fabiobarbosaleiloes.com.br 
(44) 99700-6030

 
02 EDIFICAÇÕES COML/RES.

DE 02 PAVS. 454M² 
(parte ideal), PALOTINA/PR, 

265m² a.t., R. 01 de Maio c/
R. Aldir Pedron, Centro. 

Inicial R$ 404.701,00 
(Parcelável)

+ Diversos leilões no site, confira!!

   EXTRAVIO DE ALVARÁ 
L. J. SANDESKI, inscrita sob 
nº CNPJ 01.944.430/0001-
24 ,  estabelecido na Rua 
Anhumai, 1905, CEP 87.503-
050, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará, Inscrição 
Municipal nº20.664. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBIRIÁRIOS PORTO FIGUEIRA 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 

76.735.828/0001-50, estabe-
lecido na Rua Irol, 3620. Zona 
7, CEP 87.503-610, cidade de 

Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará, Inscrição 
Municipal nº20.747/1997. Com 

esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA
CBNC LOTEAMENTOS LTDA – EPP, torna público que RECEBEU 
do IAP, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para fins de 
Loteamento JARDIM BOTÂNICO, a ser implantado no Lote 01-R 
da Quadra 01, município de Cruzeiro do Oeste –PR. Validade 
14.06.2027.

Umuarama leva goleada do Jaraguá 
em partida pela Liga Nacional de Futsal

No duelo entre os últi-
mos colocados no grupo A 
da Liga Nacional de Futsal 
(LNF),  o Jaraguá venceu 
o  t i m e  p r o f i s s i o n a l  d e 
Umuarama por um placar 
de 4 a 1. A partida aconteceu 
na Arena Jaraguá e os gols 
foram marcados por Felipe, 
Jhony, Dill e Pesk para os 
donos da casa. Dudu fez 
o único gol para o time da 
Capital da Amizade.

O primeiro tempo foi de 
completo domínio do time 
catarinense.  Muito mais 
ligado no jogo, a equipe do 
Jaraguá abriu o placar com 
Felipe, num lance de sorte, 
em que a bola desviou em 
mais de um jogador até 
chegar as redes. O segundo 
surgiu após cobrança de 
escanteio, em que Jhony 
recebeu passe e finalizou 
forte para vencer Luccas. A 

umidade em Jaraguá do Sul 
fez com que alguns jogado-
res escorregassem em qua-
dra. E dessa forma o time 
da casa chegou ao terceiro 
gol com Dill, que aproveitou 
um contra-ataque após Dudu 
escorregar na frente de João 
Neto. O Umuarama conse-
guiu descontar com Dudu, 
numa boa transição do time 
paranaense.

O cenário da segunda 
etapa permaneceu o mesmo. 

Jaraguá com muito mais ações 
ofensivas e o Umuarama não 
conseguindo encaixar seu jogo 
coletivo. Não demorou para os 
donos da casa ampliarem o 
placar com Pesk. O jogo seguiu 
sem que a equipe visitante 
conseguisse ameaçar muitas 
vezes a meta defendida por 
João Neto, mesmo utilizando 
o goleiro-linha.

UMUARAMA perdeu 
por 4 a 1 do time do 
Jaraguá fora de casa

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Graças à Lua, que troca likes com Plutão e Vênus 
nessa madrugada, você começa o dia com foco e 
fé pra encarar qualquer desafio no trabalho. Ainda 
pela manhã a Lua se muda para Sagitário e ativa sua 
habilidade para lidar com as pessoas. Seus relaciona-
mentos de trabalho, porém, podem desandar depois 
do almoço.

Aproveite para expandir seus contatos e convencer 
as pessoas com as suas ideias. À tarde, porém, dife-
renças e conflitos podem atrapalhar o relacionamento 
com filhos, pessoas mais novas ou mesmo com o 
mozão. Segure a onda e não deixe que isso atrapalhe 
seu rendimento, especialmente se tem trabalhado 
em casa.

Logo cedo, os astros favorecem pequenos desloca-
mentos, telefonemas importantes, novos contatos e 
tudo o que envolve comunicação. Depois, o astral 
muda e tudo o que envolve familiares pode exigir 
mais atenção. Por outro lado, você vai se mostrar 
mais focado e prático na hora de lidar com as tarefas 
de rotina.

A tarde pode trazer gente fofoqueira e maldosa para o seu 
caminho, e vai ser preciso redobrar o cuidado. Coloque 
em prática o ditado “em boca fechada não entra mosca” 
e vai superar esse povo invejoso sem problemas. À noite, 
um assunto misterioso pode fisgar sua atenção e seu lado 
detetive vai assumir o comando.

Comece esta terça focando no que precisa ser feito, 
Aquário, e evite se distrair no meio do caminho. 
Depois, com a Lua em Sagitário, o astral se torna 
mais leve e você vai querer a companhia das pessoas 
próximas, especialmente os amigos. 

Nesta terça, a Lua entra no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e garante que a sua ambição vai dar as 
caras. Você estará mais atento às boas oportunidades 
que cruzarem seu caminho, mas também vai botar as 
mãos na massa e fazer o que for preciso para transfor-
mar seus planos ambiciosos em realidade. 

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 no dia 22 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade de Escorpião. São 
muito ligados a crianças e podem trabalhar em áreas de educação. Seu número principal é o 26, 
formado de 2 Lua e de 6 Vênus. Pode lhe conferir vocação para as Artes em geral. Mas a soma dos 
dois forma o 8 de Saturno, que o faz uma pessoa séria e de responsabilidade, que tem de enfrentar 
muitos desafios na vida, inclusive de sobrevivência.

Horóscopo nascido em 22 de junho 

 A Lua entra em sua Casa da Fortuna e garante boas 
energias em tudo o que envolva finanças. O seu signo 
já é desconfiado por natureza e, agora, pode se tornar 
ainda mais apegado ao que possui, inclusive em seus 
relacionamentos. Procure traçar objetivos claros para 
encher o bolso, mas não conte muito com a sorte. 

Se precisa resolver algo que depende da sorte, ou se 
quer escolher aquele nome de sorte na rifa, melhor 
fazer isso logo cedo, meu cristalzinho. É que você 
vai começar esta terça contando com uma dose extra 
de sorte. Depois a coisa muda um pouco com a Lua 
migrando para Sagitário. 

Os relacionamentos ainda podem trazer surpresas logo 
cedo, mas tudo indica que serão positivas.  Se precisar 
trocar ideias com colegas ou resolver algo pendente 
com uma pessoa próxima, será mais fácil ter sucesso 
se fizer isso bem cedinho. 

As boas energias desta madrugada ainda devem influen-
ciar o início desta terça, Áries, e você não vai se assustar 
com mudanças e reviravoltas logo cedo. Saiba que os 
astros estarão protegendo suas ambições, agora é só 
botar a mão na massa e fazer a sua parte!

No que depender da Lua, que se muda para Sagitário, 
o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou fazer 
uma viagem rápida estará em alta. A sua habilidade 
para conversar e conhecer gente nova também vai se 
destacar. Pode perder sua concentração nas tarefas 
que precisam ser feitas. 

Reserve um tempo para curtir seus passatempos pre-
feridos, traçar novas metas ou planejar o futuro. Vai ser 
mais fácil pensar fora da caixa e encontrar soluções 
criativas para problemas do dia a dia -- use isso a seu 
favor para causar boa impressão no trabalho. Melhor 
ter cuidado para não passar dos limites tanto em casa 
quanto no trabalho. 

 O Alecrim é um “curador do Plexo 
solar”. Ele restitui rapidamente a ener-
gia perdida, dá mais estrutura de traba-
lho aos que lidam muito com o mental, 
é uma das ervas que ajudam na depres-
são e estados permanentes de cansaço 
por problemas emocionais.

Plante alecrim na frente da sua casa 
para que ele proteja o imóvel e as pes-
soas e animais que vivem dentro dele.

Use óleo essencial de alecrim para 
fazer a limpeza e a consagração de 
objetos mágicos, cristais e pedras.

Use como repelente natural de pra-
gas caseiras, de moscas e borboletas. 
Colocada nos armários espanta as traças.

O Óleo de Alecrim é um óleo que 
anima, alegra, combate a apatia, 
memória fraca e a melancolia. “Como 
erva das recordações” ajuda-nos a 
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ATC
UNIVERSAL
NÃOPOETA

FIOVICIAR
VFADASA

CEGOEDAD
REFERENTE

ASNOMPORO
IICERAV
TOROORFÃO

MASREDOR
RAPAUGA
IIPOTIB

BOBESPONJA
SARDADOS

Hiato de
"miolo"

Número
de meses

do se-
mestre

A igreja
do Bispo
Macedo

"O Tempo
(?) Para",
sucesso

de Cazuza

Aquele
que faz
versos

(?) dental,
material

para higie-
ne bucal

Vogal te-
mática da
segunda 

conjugação

Animal
que puxa
carroças

Produto de
limpeza

para polir
o chão

5, em al-
garismos
romanos

O menino 
que

perdeu
os pais

Borda do
chapéu 

(pl.)

Fiscal
de ambu-

lantes
(pop.)

Opõe-se à
proa, no

navio
Indústria
(abrev.)

O amigo
do Patrick

(TV)
Ama-seca

(bras.)

(?)-Breta-
nha: é par-
te do Rei-
no Unido

Pequena
mancha
na pele

Sistema 
operacio-

nal de
micros

Personagem como o
Zangado (Lit. inf.)

Os estudantes
avaliados pelo Enade

Obrigação da loja
quando o que é com-

prado tem defeito
Camada da pele

Ingre-
diente do
suspiro
Amarra

Tornar de-
pendente
de drogas 

Meigo
Entes fan-
tásticos
A que se
irrita fácil

Privado
da visão
Que diz

respeito a

Ao (?): 
em volta
Ancora-
douro 

Temporal
(pop.)

Contudo;
todavia

Camarão,
em tupi

Consoantes
de "sede"

Nome da
letra "D"

Classe
(?): elite
Artista 

do Teatro 

Ouro, em
espanhol
Africano

(red.)

Marcos
Pitombo,

ator
Ruboriza

3/grã — oro. 4/poti. 6/viciar. 9/referente. 10/bob esponja.
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G A
C H A D E B E B E

V A I D O S A R N
N E O N F O O D
E N A L A N I

ME T A I S R E Z A
A T V F E B
T R A P A C E A R

D I A L O G O M A
N O L A M E D
T C A P A N O

T E A T R A L T
I V O B A T O M

C R A N I A N A I
O I N S O N I A

Proprie-
tárias;

senhoras

Emílio
Surita,

apresen-
tador 

Cobrir
para

conservar
o calor 

Festa com
presentes 
à gestante

Rio
Grande

do Norte
(sigla)

Preocu-
pada com
a beleza

Fast-(?),
tipo de
lancho-

nete

Materiais
como o
ferro e 
o ouro

O som
emitido

em
risadas

Urso (?): 
animal das

regiões
frias

A índole 
da bruxa
(Lit. inf.)

Significa 
"Nacional",
em Inpe

Espeta-
cular
(fig.)

(?)
Garrido:
gravou
"O Erê"

Bronzea-
do, em
inglês

Imita
a “voz” 
do gato

(?)
Holanda,
ator do

SBT

1, em
alga-

rismos
romanos

Caixa (?):
contém o
cérebro

Dificul-
dade de
dormir

Objeto que
antecedeu
a esfero-
gráfica

"O Rei do (?)",
novela de 1996
Mamífero que 

parece rir

Gás de
letreiros

Prefixo de
"entalar"

Agir como
vigarista 

Conversa;
bate-papo

O artificial 
não é feito
pelo Sol 

Levado;
travesso

(fig.)

Nome da
sexta

letra do
alfabeto

Medicina
(abrev.)

O solo sem
elevação

Fala com
Deus

Lugar na
garagem

A Força 
Expedi-
cionária

Brasileira

Brincadeira
da torcida
Corte da

blusa
O de prato é 
da cozinha
Beiradas 

de chapéus

Cosmé-
tico labial
Opõe-se 
a "out" 

Cada setor
do hospital

Natural
da Itália

2/in. 3/tan. 4/cava — food — néon. 7/teatral. 10/endiabrado.

Alecrim: a erva da coragem e da alegria
relembrar nosso padrão verdadeiro.

As folhas emanam um aroma adoci-
cado e penetrante, muito usado contra 
a fadiga física e mental, estimulante da 
concentração e afrodisíaca por isso é 
usado em travesseiros aromáticos.

É eficaz no uso externo para: limpar 
feridas, principalmente de diabéticos e 
pessoas que tem dificuldades de cica-
trização; nas lesões e queimaduras.

O alecrim tonifica as pessoas e os 
ambientes. Agindo em conjunto com a 
arruda, “segura” as energias de inveja, 
mau-olhado e fofocas.

O escalda pés com Alecrim tira todas 
as energias negativas acumuladas 
durante o dia.

O campo de força de luz azul violeta 
produzido pelo Alecrim confirma sua 
reputação dos tempos antigos como 

protetor psíquico. O alecrim ajuda no 
desenvolvimento da “Visão interior”.

O alecrim protege contra os maus 
espíritos e também serve para comba-
ter a ansiedade e os pesadelos. Se você 
tem problemas desse tipo, coloque um 
raminho de alecrim dentro da fronha 
do travesseiro.

Atua nos desconfiados, nos que não 
acreditam em si mesmos, nos que não 
têm coragem de se lançar em novos 
projetos; é a erva da juventude eterna.

É a erva da coragem.
Via Krs Rodrigues e Terapia das Almas    

LACHLAN ROSS/ PEXELS
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“ Ser amigo é dividir 
a Vida” 

(Elifas Andreatto)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Aldo Henrique Alves, Alessandro Do-
rigon, Andréia Grassetti Pacheco,  Nilson Roberto Custódio, Sandra Mara Oliver Martins e Edivanilson (Nil) Lopes 
Romeiro. Da coluna: felicidades.

PRESTE ATENÇÃO NO QUE EU VOU FALAR AGORA!
 “A vida te decepciona pra você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo 
supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de cul-
par-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você para de reclamar e come-
çar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes pra te curar, pra você deixar de olhar pra fora 

e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo até 
que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que 
você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até 
que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você 

perca o medo e recupere sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite até 
que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama até entender que 
não somos esse corpo, mas a alma que ele contém”. *Profunda reflexão de Bert Hellinger, o alemão 
que já foi padre, largou o celibato e tornou-se psicoterapeuta e escritor. Falecido em 2019, ficou 

conhecido mundialmente pela criação do método Constelação Familiar.  (continua ) 

PALESTRA ON
Nesta terça-feira (22), das 19h30 

até 21 horas, por iniciativa de 
parceiros da saúde será realizada 
a palestra com o tema “O Impacto 
da Experiência do Paciente para 
Fidelização de Nossos Clientes”, 
dirigida a médicos e demais pro-
fissionais da área da saúde, além 
de empresários e funcionários do 
setor.  O conteúdo, de extrema 
relevância, será ministrado pela 
especialista Kelly Cristina Rodri-
gues, CEO e Fundadora da Patient 

Centricity Consulting, primeira 
empresa especializada em expe-
riência do paciente no Brasil. O 
evento será online e gratuito, 

com vagas limitadas. Os interes-
sados podem entrar em contato 
pelos telefones (44) 3621-6700 
(Aciu/Camila) e 3623-8101 (Se-

brae/Michele).

FRIO
A Campanha do Agasalho 2021 já 

começou. De 21 a 25 de junho, das 
08h às 17h a Unidade Sesc Umuara-
ma realizará o drive-thru para melhor 
comodidade na hora da doação. Pode 
doar roupas infantis, adulto, sapatos, 
agasalhos e cobertores. As doações 

serão repassadas para as instituições 
do terceiro setor de Umuarama.

TEMPO SOBRANDO?
‘Nutra seu corpo com experiências, 

apoie sua mente com novas ideias e 
eleve seu espírito com meditação e 
reflexão. Progresso, e não perfeição 
é o que devemos buscar. Respeite o 
processo e celebre o progresso. Use 
o papel ( a famosa caderneta) como 
um segundo cérebro para descarre-
gar ideias, projetos, compromissos 
e lembretes, e deixar a mente livre 

para relaxar. Respire fundo e aprecie 
o momento. Sinta a satisfação de 

ser quem você é.  Abra espaço para 
a vida fluir em suas possibilidades 

(imprevistos e oportunidades). E crie 
espaço para o que importa pra você’. 

(dicas Wish Planner)

Ele disse: “Meio milhão de mor-
tos. É dor demais. A ausência de 
liderança não apenas provocou 

uma tragédia muito maior do que 
deveria ser, como já prepara a 

ressaca futura. Deveríamos estar 
planejando o pós-vacina e a 

reparação da sociedade, em todas 
as áreas atingidas. Mas seguimos 
à deriva”. (Henrique Mandetta)

ZOOM
LUIZA BERTI, na lente exclusiva de Luci Lemes, ilumina a coluna desta 

terça-feira início do inverno.

LUCI LEMES
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