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Aeroporto de Umuarama passa por
nova fiscalização exigida pela Anac

ENGENHEIRA DA SEIL ACOMPANHA ANDAMENTO DAS OBRAS

O processo para liberação de voos no Aeroporto Orlando de Carvalho, em Umuarama, passou ontem por mais uma etapa. Sua 
transformação em um espaço de voos comerciais foi iniciada há alguns anos e pretende colocar a cidade no mapa regular do transporte 
aéreo brasileiro. Foram aportados R$ 18 milhões em alvenaria e equipamentos, além das obras que estão prestes a acabar. l 9

CPI da Covid
Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu ontem 
duas testemunhas relacionadas na investigação 

que procura esclarecer supostos desvios do Fundo 
Municipal de Saúde de Umuarama. Vereadores 

analisam paralelamente ao Ministério Público as 
denúncias que levaram à prisão de nove pessoas. l 7
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Umuarama

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

Índice em % 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

22/5 a 22/6 0,5000 0,2019 0,0000
23/5 a 23/6 0,5000 0,2019 0,0000
24/5 a 24/6 0,5000 0,2019 0,0000
25/5 a 25/6 0,5000 0,2019 0,0000
26/5 a 26/6 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,52% 29,10 
Vale ON +1,17% 111,40 
ItauUnibanco PN -1,29% 32,03 
Bradesco PN -1,84% 27,16 
Cogna ON -2,29% 4,69 
Pão de Açúcar ON +2,90% 41,55

IBOVESPA: -0,38% 128.767 pontos

Iene 110,77
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 4,9650 4,9660 -5,0%

PTAX  (BC) -0,4% 5,0172 5,0178 -4,1%

PARALELO -1,1% 4,8300 5,2400 -4,6%

TURISMO -1,1% 4,8300 5,2200 -4,6%

EURO -0,4% 5,9745 5,9772 -6,6%

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 22/06

Iene R$ 0,0453
Libra est. R$ 6,99
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.350,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/06 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 1.394,50 -20,50 -8,6%
FARELO jul/21 363,30 -9,80 -8,9%
MILHO jul/21 659,75 0,50 0,0%
TRIGO jul/21 651,00 -10,50 -3,4%

SOJA 139,61 0,2% -12,0% 139,00
MILHO 75,23 0,0% -12,1% 75,00
TRIGO 75,51 0,0% -8,3% 76,00
BOI GORDO 307,27 0,6% 4,0% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/06 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 22/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 149,50 -5,4% -11,5%
SOJA Paranaguá 154,00 -6,7% -12,5%
MILHO Cascavel 82,00 -7,9% -17,6%

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
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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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: 2189

07 16 33 34 38 43 44 54 55 59 
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Lotomania

22.239
19.891
35.089
83.263
67.074

05 17 39 40 55 65 73
ATLÉTICO GOIANIENSE

10 19 28 29 73

NOVEMBRO

02 03 11 12 19 24 27

concurso: 5589

06 09 19 38 53 55

Maringá
Londrina
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Sol

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Quarta 23/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 20
min 16

max 24
min 14

Cascavel
max 22
min 14

Foz do Iguaçu
max 24
min 15

max 22
min 12

Curitiba
max 18
min 12

FASES 
DA LUA

Nublado

Quinta 24/6/2021
Nublado

Sexta 25/6/2021

Anvisa nega uso emergencial 
de antiviral contra a covid-19

Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) rejeitou a autorização para 
uso emergencial do antiviral 
Avifavir no tratamento contra 
a covid-19. Segundo o órgão, 
o medicamento não trouxe 
benefícios no combate à 
doença. A decisão unânime 
foi tomada nessa terça-feira 
(22) em reunião da diretoria 
colegiada.

A droga, conhecida pelo 
nome genérico de favipira-
vir, não atinge os requisitos 

de eficácia e de segurança da 
agência, de acordo com a dire-
tora Meiruze Freitas, relatora 
do pedido. “A agência deve 
usar de todas as vias possí-
veis para fazer com que novos 
tratamentos estejam disponí-
veis para os pacientes o mais 
rápido possível. Entretanto, 
não se pode autorizar o uso 
de um medicamento que não 
demonstrou benefício clínico 
no tratamento da covid-19 e 
ainda pode resultar em riscos 
à saúde dos pacientes”.

No Brasil, o Avifavir é 
representado pelo Instituto 
Vital Brazil e a fabricação fica 
a cargo das empresas russas 
API - Technologies LLC e Joint 
Stock Company Chemical 
Diversity Research Institute - 
JSC CDRI. Falta o registro, por 
parte da Anvisa, do IFA (Ingre-
diente Farmacêutico Ativo) 
necessário para a produção.

Sob o nome de Avigan, o 
medicamento é usado contra 
a gripe no Japão desde 2014. 
A droga foi desenvolvida por 

quatro cientistas do país asiá-
tico em 1990 a fim de evitar 
que houvesse uma pandemia 
como a da gripe espanhola.

A atuação é semelhante à do 
rendesivir: inibe a enzima poli-
merase, que ajuda o vírus a se 
reproduzir após infectar a célula. 
Esse antiviral, por sua vez, foi 
desenvolvido para o combate 
ao ebola e aprovado pela Anvisa 
no tratamento da covid-19. Além 
dele, a agência já autorizou o 
uso emergencial dos anticorpos 
monoclonais casirivimabe com 

imdevimabe e banlanivimabe 
com etesevimabe.  

A Rússia, que aprovou o uso 
emergencial contra a covid-
19 em junho, havia anunciado 
acordos de venda com 17 países 
no ano passado, incluindo o Bra-
sil. Na lista, figuravam países da 
América do Sul: Argentina, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai e 
Uruguai. Além deles, há também 
África do Sul, Arábia Saudita, 
Bulgária, Emirados Árabes, Eslo-
váquia, El Salvador, Honduras, 
Kuwait, Panamá e Sérvia.

Avanço da variante indiana na Europa ameaça planos de reabertura
Londres - Os planos de rea-

bertura de alguns dos principais 
países da Europa tiveram que ser 
prorrogados pelo rápido avanço 
da variante Delta do novo coro-
navírus. Embora a nova cepa, 
identificada pela primeira vez na 
Índia, ainda responda por ape-
nas uma fração do total de casos 
de covid-19 no continente, ela 
está ganhando terreno em paí-
ses como Alemanha, Espanha e 
França, e é a maior preocupação 
de autoridades do Reino Unido e 
de Portugal, onde o número de 
casos já é dominante.

A variante Delta é responsável 
por 96% das infecções sequen-
ciadas por covid-19 em Portugal, 
mais de 20% na Itália e cerca de 
16% na Bélgica, de acordo com 

Quarta onda
Em meio à preocupação de uma possível quarta onda, cientistas euro-

peus voltam a atenção para o Reino Unido, onde os casos de covid-19 
triplicaram no mês passado e a variante Delta é responsável por cerca de 
98% de todas as novas infecções, em busca de pistas sobre o que pode 
acontecer na sequência e quais medidas podem ser tomados.

Na semana passada, após dados oficiais mostrarem que a variante indiana 
pode aumentar o risco de hospitalização em até 2,2 vezes, em comparação com 
a variante alfa, o primeiro-ministro Boris Johnson suspendeu o relaxamento das 
restrições ainda vigentes no Reino Unido, adiando o que vinha sendo chamado 
de “Dia da Liberdade” pela imprensa britânica, em 21 de junho.

Rússia impõe restrição a não vacinados
Diante de uma avassa-

ladora terceira onda de 
covid-19, a Rússia ampliou 
medidas de restrição de cir-
culação para pessoas que 
não receberam a vacina e 
as polêmicas campanhas 
de imunização obrigató-
rias. Nessa terça (22), a 
capital Moscou proibiu não 

uma análise do Financial Times, 
com base no banco de dados de 
rastreamento de vírus Gisaid. 
No Reino Unido, o número de 
casos triplicou no último mês, 
sendo a cepa indiana respon-
sável por 98% das novas infec-
ções, também de acordo com 
a publicação britânica.

Com os contágios aumen-
tando, alguns países preferi-
ram retroceder no relaxamento 
de algumas restrições, voltando 
a impor limitação na circula-
ção de pessoas. Em Portugal, 
o governo proibiu viagens não-
-essenciais com partida ou des-
tino à região metropolitana de 
Lisboa durante o fim de semana 
passado, após ser constatado 
que 60% dos novos casos de 

covid-19 na semana anterior 
foram pela nova cepa, em um 
esforço para prevenir a propaga-
ção para outras regiões do país.

Na segunda-feira (21), a 
ministra da Saúde de Portu-
gal, Marta Temido, admitiu 
que novas medidas restritivas 
podem ser adotadas caso a pro-
gressão de casos permaneça. 
“Sempre dissemos que as linhas 
dos nossos mapas de referência 
são indicadores que nos levam a 
travar ou acelerar e tomar medi-
das em função daquilo que é a 
situação. Sabemos que esta-
mos com um risco efetivo de 
transmissão elevado e com um 
número de novos casos por dia 
que é também elevado”, disse a 
ministra, segundo o registro do 

vacinados de frequentar cafés e 
restaurantes a partir do dia 28.

Esses estabelecimentos 
voltaram a sofrer restrições de 
horários, mas agora só poderá 
entrar neles quem mostrar 
comprovante de vacinação, 
teste com resultado negativo 
ou prova de que ficou doente 
há pelo menos seis meses. São 

medidas emergenciais, e não 
de reabertura programada 
como ocorreu em Israel e como 
paulatinamente ocorre na 
Europa e nos Estados Unidos.

O número de contamina-
ções no país do presidente 
Vladimir Putin explodiu nas 
últimas duas semanas. Quase 
dobrou sua média móvel de 

uma semana para 15 mil casos 
diários - isso num ambiente de 
notória subnotificação. 

Em Moscou, ponto focal da 
pandemia, com metade dos 
5,35 milhões de casos no país 
até aqui, a média triplicou. No 
sábado (19), um recorde de 
9 mil infecções foi atingido, 
repetindo a véspera, ante 3 mil 

há duas semanas.
No cômputo geral,  a 

Rússia está em sexto lugar 
no número de casos no 
mundo.  Sua incidência 
por milhão de habitantes 
é de 36 mil ocorrências. 
No Brasil, o terceiro colo-
cado nominal atrás de EUA 
e Índia, são 2,3 vezes mais.

jornal português O Público.
Apesar do número menor 

de casos, a situação também é 
preocupante em outras partes 
da União Europeia. As autori-
dades francesas estão tentando 
conter um surto na região de 
Landes, perto da fronteira com 
a Espanha, onde 125 casos da 

variante foram confirmados 
por sequenciamento genético e 
outros 130 estão sob suspeita, 
representando cerca de 30% 
das infecções recentes na área. 
Focos da cepa indiana também 
foram identificados nas últimas 
semanas nos arredores de Paris 
e em Estrasburgo.
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TSE dá 15 dias para que Bolsonaro
comprove as fraudes nas eleições

O corregedor do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Luís Felipe Salomão, deu 
prazo de 15 dias para que o 
presidente Jair Bolsonaro com-
prove uma suposta fraude no 
processo eleitoral brasileiro, 
uma teoria sustentada pelo 
chefe de estado e do governo 
deste o início de 2020. A deci-
são foi tomada em portaria no 
início da semana e é a primeira 
resposta das instituições jurídi-
cas para a resolver a polêmica 
aberta pelo presidente.

Na decisão, Salomão indica 
que a cobrança de explicações 
por parte do presidente busca 

Deputado discute segurança 
com o Comando da Polícia Militar

“subsidiar estratégias de apri-
moramento dos recursos de 
segurança que envolvem as ati-
vidades voltadas à realização 
das eleições, em especial rela-
tivas ao pleito que se avizinha”.

Em um anexo da portaria, 
o ministro Salomão indica seis 
declarações do presidente sobre 
suposta fraude nas eleições de 
2018 (no qual Bolsonaro se sagrou 
vencedor). A mais recente foi em 
junho de 2020, durante culto de 
igrejas evangélicas transmitidas 
pela TV Brasil. A mais antiga, 
também transmitida pelo canal, 
ocorreu logo após o primeiro 
turno de 2018 quando, ao lado 

O presidente da Comissão 
de Segurança Pública (CSP) 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), se reuniu no iní-
cio da semana com o coman-
dante Geral da Polícia Militar 
do Paraná, Coronel Hudson 
Leôncio Teixeira, em Curitiba.

Na reunião, que ocorreu 
na sede do Comando, o par-
lamentar discutiu demandas 
importantes na área da segu-
rança pública, em especial, de 
projetos relacionados a car-
reira dos policiais militares de 

PRAZO é para que o presidente comprove 
a teoria sustentada pelo chefe de estado e do 
governo deste o início de 2020

DIVULGAÇÃO

o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que iriam “juntos 
ao TSE exigir soluções para isso 
que aconteceu agora”.

todo o Estado.
“Tratamos de projetos 

importantes para os policiais 
nos colocamos a disposição do 

Comando da Polícia Militar para 
trabalhar em benefício de todos 
na Assembleia Legislativa”, des-
tacou o parlamentar.

DEPUTADO e Coronel Hudson Leôncio Teixeira (comandante da PM do Paraná), discuti-
ram projetos relacionados a carreira dos policiais militares
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Estudo mostra que
modelo de concessão
triplica pedágios no PR

Estudo elaborado pelo 
Grupo de Pesquisa  em 
Mobilidade e Matriz Energética 
da Unila (Universidade Federal 
da Integração Latinoamerica), 
sediada em Foz do Iguaçu, 
demonstra que o valor de 
pedágios cobrados no Paraná 
é três vezes maior que as tari-
fas pagas em Santa Catarina 
em razão do tipo de concessão.

O comparativo entre os pre-
ços praticados e os modelos de 
concessão leva em conta dados 
de tráfego e valores de pedágio 
nas praças da Ecocataratas, 
concessionária que administra 
o trecho Oeste da BR-277, entre 
Foz do Iguaçu e Guarapuava, 
e da BR-101, sob responsabi-
lidade da Arteris Litoral Sul, 
entre Curitiba e Palhoça (SC).

O trabalho, que deve ser 
apresentado nos próximos dias 
para a Frente Parlamentar Sobre 
os Pedágios, da Assembleia 
Legislativa, mostra que o trecho 
paranaense teve uma arrecada-
ção de R$ 150,7 milhões, entre 
1º de janeiro e 15 de junho de 
2021. Se as tarifas cobradas fos-
sem as mesmas praticadas pela 
Arteris, a receita seria de R$ 41 
milhões no mesmo período.

O estudo também aponta o 
faturamento total do programa 
paranaense de concessões 
rodoviárias em contraponto 
ao da estrada catarinense.

A arrecadação de todas as 
praças de pedágio no Paraná, 
até meados de 2021, chegou 
a R$ 1,067 bilhão, enquanto a 
concessão catarinense rendeu 
R$ 290,9 milhões.

Inovação
O grupo defende a inclusão de um percentual sobre a arrecadação bru-

ta das empresas para investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, a exemplo do que ocorre nas áreas de petróleo e energia 
elétrica. “Nossa proposta é que 0,5% do total bruto arrecadado pelas 
empresas seja direcionado para um fundo de pesquisa e desenvolvi-

mento tecnológico que financie a inovação”, diz Hartmann.

Qualidade
Além dos valores a serem cobrados, os integrantes do grupo de 
pesquisa também avaliaram a necessidade de que os contratos 

garantam a qualidade da via. Também sugerem que o usuário tenha 
acesso a informações de forma clara, podendo exercer seu direito 
de reivindicar atendimento às cláusulas do contrato. “Esse novo 

projeto de pedágio precisa ser integrado por uma composição de 
novos indicadores [para atender] as necessidades atuais. Temos de 
construir uma metodologia a partir de novas tecnologias, inspeção 

e diagnóstico de superfície de rodamento e outros elementos”, pon-
tua Noe Villegas, outro docente envolvido no estudo da Unila.

COMPARATIVO mostra que o trecho paranaense teve uma arrecadação de R$ 150,7 milhões, entre 1º de janeiro e 15 de junho de 2021

DIVULGAÇÃO

Comissão processante
A comissão processante que analisa requerimento 
que pede o afastamento de finitivo do prefeito de 

Umuarama do cargo, recebeu ontem (dentro do prazo) 
o documento contendo a defesa prévia do Chefe do 

Executivo. Depois disso, segundo o presidente da 
comissão, João Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira, o 
vereador Sorrisal, tem prazo de cinco dias corridos, 
para dar prosseguimento aos trabalhos, realizando 

nova reunião dentro deste período.

LIMINAR
Correndo paralelamente, 
existe uma ação 
anulatória de ato 
administrativo, 
elaborado pelos 
advogados do prefeito 
Celso Pozzobom, que foi 
encaminhado à 2ª Vara 
Fazenda Pública e está 
sendo analisado pela 
juíza substituta Sandra 
Lustosa Franco. Por 
sua vez, a magistrada 
deu prazo de 72 horas 
para que a Procuradoria 
Jurídica do Poder 
Legislativo Municipal se 
manifeste a respeito do 
pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela. 
Sorrisal relatou à 
reportagem ontem (22) 
que, “em cima de uma 
análise dos detalhes a 
respeito do pedido de 
liminar, o procurador 
da Câmara está 
elaborando documento 
pertinente que deverá 
ser encaminhado 
dentro do prazo, que 
se encerra ao final 
da manhã da próxima 
quinta-feira, (24)”.

Boca Aberta
O MP, denunciou 
criminalmente o 
deputado federal Boca 
Aberta (Pros-PR) por 
crimes contra a honra 
de um promotor e de 
uma promotora de 
Justiça, depois que 
o parlamentar teria 
divulgado em redes 
sociais diversos áudios 
e vídeos com calúnias, 
injúrias e difamações 
relacionadas ao 
promotor que 
ajuizou ações 
por improbidade 
administrativa em face 
do deputado federal, 
seu filho (parlamentar 
estadual) e sua esposa (vereadora em Londrina). 
Foram 6 crimes de calúnia, 11 de difamação e 7 
de injúria, cujas penas privativas de liberdade são 
aplicadas em triplo quando cometidas pela internet.

Um dos responsáveis pelo 
estudo, o professor Ricardo 
Hartmann explica que a dife-
rença está relacionada com os 
contratos de concessão assina-
dos nas décadas de 1990 e 2000. 
Para ele, as experiências do 
Paraná, São Paulo e Rio Grande 
do Sul serviram como apren-
dizado para as licitações mais 
recentes, que tiveram maior 
competição e menor tarifa.

MENOR PREÇO
Em razão das diferenças, o 

grupo de trabalho considera 
adequado o modelo de licitação 
pelo menor preço de tarifa para 
as futuras concessões do Paraná. 
As discussões sobre o assunto 
foram acompanhadas por pro-
fessores da Unila, que prepara-
ram um documento intitulado 
“Reflexões sobre os pedágios do 
Paraná”, apontando sugestões 
de ferramentas e resultados 

de pesquisas.
“O modelo definido estimula 

a competição. As empresas ten-
dem a diminuir o preço para 
ganhar a licitação”, comenta 
Ricardo Hartmann, enfatizando 
que, no modelo híbrido, as tari-
fas a serem pagas pelos usuários 
tendem a ser mais altas. “Com 
o modelo híbrido, a tendência 
era que o pedágio aqui, que já é 
caro, continuasse alto ou pudesse 
aumentar. Por isso, a pressão foi 
grande para se mudar o formato 
da licitação para a de menor 
preço”, completa.

O professor chama a atenção 
para o prazo de concessão que 
está sendo proposto na nova 
licitação – 30 anos. “É um tempo 
muito longo para se conseguir 
corrigir eventuais discrepâncias. 
Já vimos com nossa experiência 
de pedágio que devem existir 
mecanismo para que erros pos-
sam ser corrigidos”, sustenta ele.

Voto eletrônico
O ministro Marco 
Aurélio Mello, decano 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), fez na 
noite da última segunda-
feira (21), no programa 
Roda Viva, da TV 
Cultura, a defesa do voto 
eletrônico nas eleições. 
O ministro citou a lisura 
do processo eleitoral e 
a rapidez da apuração. 
“Nós não tivemos, ao 
contrário do que ocorria 
no sistema anterior, 
quando a contagem 
dentro do processo 
eleitoral era feita sobre 
o voto em cédulas, 
uma única impugnação 
minimamente séria, 
procedente, quanto 
à fidelidade do voto 
depositado na urna 
eletrônica”, disse 
ele. Marco Aurélio 
Mello, que se está se 
aposentado do STF no 
próximo dia 12 de julho, 
presidiu o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
em três oportunidades 
(1996-1997, 2006-2008 e 
2013-2014).

DIVULGAÇÃO
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Paranaenses poderão
acompanhar obras do
Governo em tempo real

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou na 
sessão plenária a proposta 
que trata do videomonitora-
mento de obras executadas 
com recursos do Estado. O 
projeto de lei assinado pelo 
Poder Executivo, avançou em 
segundo turno de votação 
nesta semana na forma de 
um substitutivo geral apre-
sentado pela deputada Mabel 
Canto (PSC) e pelo deputado 
Homero Marchese (PROS), 
e apoiado pelos deputados 
Hussein Bakri (PSD), Luiz 
Fernando Guerra (PSL) e 
Boca Aberta Júnior (Pros), 
que faz adequações legisla-
tivas dando maior transpa-
rência às obras do governo e 
atualiza as formas de acesso 
às informações dessas obras.

De acordo com o novo 
texto, nas obras de enge-
nharia custeadas direta ou 
indiretamente, total ou par-
cialmente,  com recursos 
da Administração Pública 
Direta e Indireta do Estado 
do Paraná deverá ser insta-
lado sistema de videomoni-
toramento com tecnologia 
que possibilite acesso via 
internet, em tempo real, 
para permitir o monitora-
mento e a fiscalização da 
execução da obra.

Publicações oficiais
A mudança prevê que aditivos de obras também sejam publi-
cados de maneira oficial. “Esse substitutivo tem o objetivo de 
aprimorar a fiscalização, o monitoramento e a transparência 
nas obras públicas do Estado. Nós, eu e o deputado Homero, 
tínhamos um projeto tramitando aqui na Assembleia nesse 
sentido. Então construímos esse substitutivo. Ressalto que 

essa construção entre as partes teve um papel importante da 
Presidência dessa Casa”, declarou a deputada Mabel Canto. 
“Nosso foco foi incluir os aditivos, que eram publicados mui-

tas vezes, mas que essa publicação não estava prevista em 
lei. Principalmente, em relação aos motivos desses aditivos. 
Conseguimos unir nossas propostas junto ao texto do Gover-

no e a construção foi bem executada. Toda a sociedade vai 
ganhar com a aprovação deste projeto”, concluiu o deputado 

Homero Marchese.

Contratações
O texto diz que nas contratações de obras, verificada a 

ocorrência de impedimento, ordem de paralisação ou sus-
pensão do contrato por mais de 60 dias, o Governo deverá 
divulgar, em sítio eletrônico oficial, aviso público de obra 
paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução 

temporária do objeto do contrato e a data prevista para 
o reinício da sua execução. A matéria também promove 

alterações na Lei Estadual que trata da publicação em Diá-
rio Oficial do Estado de todos os atos oficiais dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público 

e do Tribunal de Contas, e dos órgãos que especifica, que 
impliquem na realização de despesas públicas.

O s u bst i tut ivo  deter-
mina que o videomonitora-
mento será obrigatório em 
obras cujo valor seja igual 
ou superior a 10% do valor 
definido na Lei Federal nº 
14.133/2021, que é de R$ 
200 milhões. As placas de 
identi f icação das  obras 

deverão disponibilizar QR/
CODE que possibilite acesso 
às informações básicas do 
empreendimento e ao ende-
reço para visualização da 
execução da obra via inter-
net, em tempo real, obser-
vadas as determinações na 
Lei Federal nº 5.194/1966.

TEXTO assinado pelo Executivo, avançou em segundo turno na forma de m substitutivo apresentado por Mabel Canto (PSC) e 
Homero Marchese (PROS)

DÁLIE FELBERG/ALEP 
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Benefício fiscal
O governador Ratinho Júnior 
encaminhou à Assembleia Legis-
lativa o projeto de lei que amplia 
o benefício fiscal de ICMS às 
empresas da área de tecnologia 
instaladas em Cornélio Procópio, 
Londrina, Campo Mourão e Gua-
rapuava. “Uma grande satisfação 
em anunciar o recebimento desse 
projeto do governo do Estado. Foi 
um compromisso do governador 
com os deputados estaduais. Essa medida vai incentivar os polos 
tecnológicos, gerar empregos e estimular a inovação no Paraná”, 
disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

Prêmio internacional
O Centro Universitário Inter-
nacional Uninter é finalista 
no International Green Gown 
Awards (Túnica Verde), 
uma das mais importantes 
premiações no mundo pela 
sustentabilidade do pla-
neta. É a única instituição 
brasileira a concorrer em 
três categorias: Benefício à 
Sociedade, Criando Impacto 
e Engajamento Estudantil. O 
Green Gown Awards reco-
nhece iniciativas de sus-
tentabilidade realizadas por 
universidades e faculdades 
em todo o mundo.

Lei de improbidade
Apenas 4 dos 30 deputa-
dos federais paranaenses 
votaram contra o projeto que 
altera a Lei de Improbidade 
Administrativa, aprovado na 
última semana pela Câmara 
dos Deputados. Os deputa-
dos Diego Garcia (Podemos), 
Gustavo Fruet (PDT), Paulo 
Martins (PSC) e Sargento 
Fahur (PSD) votaram contra. 
Segundo membros do Minis-
tério Público, do Judiciário e 
de entidades que fiscalizam 
a transparência pública, o 
projeto contém dispositivos 
que enfraquecem o combate 
à corrupção no País.

Decretos
O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Luís 
Roberto Barroso acatou 
pedido dos advogados da 
Abrabar (Associação Bra-
sileira de Bares e Casas 
Noturnas) para engrossarem 
a ação impetrada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro contra 
os decretos de fechamento 
do comércio no Paraná e 
em Curitiba. Segundo a 

entidade, a liberdade econô-
mica é vetor para a garantia 
do direito à sobrevivência 
das pessoas jurídicas e físi-
cas prestadoras de serviços 
e do comércio.

3ª via
Um grupo de empresários de 
todo o País ar ticula ações 
e apoios para incentivar o 
ex-juiz e ex-ministro Sergio 
Moro a participar como can-
didato  nas eleições de outu-
bro de 2022. A intenção, de 
emplacar o ex-juiz e ex-mi-
nistro como alternativa de 
terceira via no pleito que 
vai definir o próximo presi-
dente da República, ganhou 
destaque na imprensa 
nacional.  

Cultura agoniza
Secretário especial de Cul-
tura, Mário Frias, disse que a 
secretaria, vinculada ao Minis-
tério do Turismo, vai criar uma 
linha de crédito no BNDES 
(Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social) 
para injetar R$ 408 milhões 
no mercado para ajudar o 
setor de eventos a partir do 
segundo semestre. “O mer-
cado [cultural] foi dizimado 
[com a pandemia] e a gente 
corre o sério risco de não se 
recuperar se a gente não fizer 
alguma coisa”, disse.

CPI da Pandemia
A CPI da Pandemia apro-
vou nessa terça-feira (22) 
a lista de 14 nomes de 
testemunhas que passaram 
à condição de investigados. 
Entre eles, estão o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga; 
seu antecessor na pasta, 
Eduardo Pazuello; e o ex-mi-
nistro das Relações Exterio-
res Ernesto Araújo.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Alep debate projeto
sobre ‘xepa’ da vacina
contra a covid-19

Começou a ser discutido 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), um projeto 
de lei prevê que as doses da 
vacina contra a covid-19 res-
tantes em frascos deverão ser 
destinadas, por cada uma das 
unidades de saúde em que 
se encontrem, para os públi-
cos prioritários. Em caso de 
ausência de pessoas do grupo 
prioritário, as doses deverão 
ser aplicadas em pessoas com 
idade abaixo de 59 anos, com 
ou sem comorbidade. Os pro-
fissionais de saúde que atuam 
em cada uma das UBSs, é 
que serão os responsáveis 
por informar às Secretarias 
Municipais de Saúde, qual é 
a quantidade de doses rema-
nescentes, além de convocar 
os beneficiários de acordo com 
cadastramento prévio.

De acordo com o projeto, 
este cadastramento visa preve-
nir destinação incorreta, desvio 
ou desperdício de doses. É o 
que afirmou um dos autores da 

Deputado estadual pede urgência
na distribuição de testes covid-19

 O deputado Michele 
Caputo (PSDB), coordena-
dor da Frente Parlamentar do 
Coronavírus, da Assembleia 
Legislativa do Paraná, reiterou 
a urgência e a necessidade dos 
gestores da área da saúde de 
atuarem de forma conjunta na 
“busca” por mais vacinas e da 
agilidade na aplicação dos tes-
tes da covid-19 no Paraná.

“O número que todos 
tínhamos medo chegou: mais 
de meio milhão de brasileiros 
mortos pela pandemia do 
coronavírus. São números 
assustadores em todo o país 
e no nosso estado, de forma 
muito particular, aumentou 
sobremaneira o número de 
óbitos. Estamos ainda em 
oitavo ou em nono lugar 
no processo de vacinação. 
Precisamos brigar juntos e 
buscar nessa questão das 
vacinas, precisamos diminuir 
a taxa de contágio que é altís-
sima”, disse Caputo.

proposta, deputado Chiorato. 
“Este é um projeto importante, 
que tem como principal obje-
tivo o desperdício ou extravio de 
doses de vacinas, como vimos 

Uma das principais estra-
tégias de enfrentamento à 
doença, segundo o deputado, é 
defendida e já foi discutida pela 
Frente Parlamentar. “Nós preci-
samos agilizar a compra de tes-
tes por antígenos, utilizá-los em 
larga escala como resposta mais 
rápida, com uso na atenção 
primária, com custo benefício 
muito favorável e minimizar a 

alta taxa de transmissão”, disse.
Michele Caputo disse que 

todos recebem com tristeza a 
notícia que o país ultrapassou 
a marca das 500 mil mortes 
pela Covid. “Esperamos que 
o processo de acesso à vacina 
ande mais rápido, que os cro-
nogramas de entrega das vaci-
nas sejam mais rápidos e que 
prevaleça a ciência”, defendeu.

UMA das principais estratégias de enfrentamento à doença, segundo o deputado, é defendi-
da e já foi discutida pela Frente Parlamentar

Calamidade
Os deputados aprovaram ainda os projetos de decreto legislativo 

18 e 19/2021, de autoria da Comissão Executiva, que reconhe-
cem, exclusivamente para os fins do que dispõe o art. 65 da 

Lei complementar federal 101/2000, a ocorrência de estado de 
calamidade pública em uma série de municípios do Estado.

PROPOSTA que pretende regulamentar uso de doses da vacina contra a covid-19 em 
debate na reunião da Comissão de Constituição e Justiça

DÁLIE FELBERG/ALEP

em alguns casos no Estado”.
A proposição já foi apresen-

tada e analisada por integrantes 
da Comissão de Constituição de 
Justiça da Alep.

Modus operandi
A investigação avança 
para descobrir como os 
fraudadores atuavam - já 
que, neste caso supracitado, 
o elemento estava registrado 
na mesma zona eleitoral com 
todos os títulos.

Mágica ao avesso
Carlos Wizard deve reescrever 
sua biografia. De como se 
meteu no Palácio do Planalto 
com acesso fácil e em poucos 
dias queimou toda a sua bela 
trajetória empresarial.

Omertà
Quem mandou matar a 
vereadora Mariele Franco? E, 
com advogados caros para um 
“pobre coitado”, vale também 
a pergunta: Quem ordenou a 
facada em Jair Bolsonaro?

Fator Lázaro
O estrago na economia da 
microrregião de Cocalzinho 
de Goiás, Águas Lindas e 
serra de Pirenópolis vai 
aparecer, a granel, quando 
os holofotes saírem do 
criminoso foragido Lázaro 
Barbosa e se voltarem para a 
população acuada.

ILE
Com sítios trancados, currais 
e pastos vazios, atividades 
paralisadas em comércios 
de margens de estradas, 
centenas de cidadãos em 
casa e até obras suspensas 
em chácaras, pode-se 
criar já o Índice Lázaro de 
Estagnação

Av. Dormitório
Foi-se o tempo em que o 
coração financeiro do Rio de 
Janeiro era palco de até 400 
ambulantes por dia. Um leitor 
da Coluna contou, segunda-
feira à noite, cerca de 50 
moradores de rua dormindo 
na Av. Rio Branco.

Festival de títulos
A visita dos deputados federais da comissão do voto auditável 

rendeu surpresas que o Tribunal Superior Eleitoral ainda 
vai revelar no pente-fino que passa nos títulos de eleitores. 

Apenas um caso: um cidadão de Goiânia (Zona eleitoral 135) 
possuía 70 títulos, todos com a sua biometria, mas com nomes 
diferentes - começavam com Cláudio, Claudionor, Claudiosnar... 

etc. Além disso, tinha fotos com camisas de diferentes cores 
para identificação. Questionados por mais casos, os técnicos 

da Secretaria de Segurança da Corte alertaram que, até agora, 
foram detectados (e anulados) mais de 70 mil casos de cidadãos 

com mais de um título - alguns com dezenas.

Rumo incerto
Pernambuco sente falta de 
liderança para coordenar a 
política no Estado. Sempre 
muito atuante, o ex-
governador e senador Jarbas 
Vasconcelos (MDB) não dá 
indício do futuro partidário. 
Tal silêncio faz com que muitos 
políticos arrumem malas para 
mudança de rumos. 

É que...
... Não sabem se ficam na frente 
popular do governador Paulo 
Câmara, se vão lançar candidato 
próprio no Recife e principais 
cidades, ou se vão continuar 
como sublegenda do PSB.

Tabelinha
Deputados federais e 
estaduais de São Paulo 
ligados aos prefeitos de suas 
cidades têm mais chance de 
ter seu trabalho aprovado 
pelo eleitorado. Pesquisa feita 
pela Consultoria Bateiah.com, 
em 35 municípios paulistas, 
constatou que mais de 40% 
dos eleitores aprovam o 
trabalho dos parlamentares 
ligados aos seus prefeitos. 

Queimação
Mas o percentual cai 
drasticamente quando o 
parlamentar é apoiado por 
Bolsonaro: apenas 24,3% 
disseram ter grande chance de 
aprovar o trabalho de deputado 
federal ligado ao presidente. O 
índice fica em 22,5%, quando 
se trata de deputado estadual. 

Povo & vacinas
Novo levantamento da Paraná 
Pesquisas com 2002 brasileiros, 
de 12 a 16 de junho, revela 
que 85,4% pretendem tomar 
a vacina contra a covid-19, 
enquanto 12% dizem rejeitar 
qualquer dose. E mais: 63,9% 
disseram não conhecer quem 
vai tomar vacina, 34,5% 
conhecem alguém que tomou. 
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Comércio não terá expediente no 
sábado de aniversário de Umuarama

Como não houve con-
senso entre o Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
e o Sindilojistas, após reu-
nião realizada na Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu), na tarde da última 
segunda-feira (21), o varejo 
popular de Umuarama não 
abrirá no próximo sábado (26), 
aniversário do município.

“Sugerimos o  encon-
tro entre os representantes 
dos sindicatos atendendo o 
clamor dos filiados. Muitos 
ainda buscam minimizar as 
perdas durante o período em 
que precisaram fechar as por-
tas por causa da pandemia”, 
ressalta o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

Segundo a presidente do 
Sindecomu, Miromar Ponciano 
de Andrade, é necessária a 
assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
para a viabilização do expe-
diente em horário especial.

Sanepar lança segunda via digital
Os clientes da Sanepar 

podem receber a segunda via 
da fatura de água por e-mail ou 
no aplicativo Sanepar Mobile. 
A solicitação deve ser feita no 
site da Sanepar e é necessá-
rio confirmar as informações 
cadastrais e ter um e-mail 
registrado. Pelo Sanepar 
Mobile, tanto para as versões 
Android como Apple, é preciso 
baixar a atualização na loja de 
aplicativo.

“Com a 2ª via digital a 
Sanepar oferece aos clientes 
uma opção mais ágil e fácil 
para pagamento. Também 
evita extravio e dificuldade 
no recebimento da conta de 
água”, comenta o diretor pre-
sidente da Sanepar Claudio 
Stabile.  Neste primeiro 
momento a fatura completa 
continua sendo emitida no 
ato da leitura. A previsão é lan-
çar a fatura completa em for-
mato eletrônico no segundo 

Cadastramento
Para aderir a 2ª via digital o cliente deve acessar o site da Sane-
par pelo endereço eletrônico site.sanepar.com.br e informar o 
número da matrícula da fatura que deseja receber por correio 

eletrônico e atualizar os dados no sistema. O e-mail cadastrado 
neste sistema não é o mesmo dos demais serviços virtuais. São 
serviços distintos. No aplicativo Sanepar Mobile, a segunda via 

está no ícone consulta de débitos.

Programa de inclusão 
atenderá famílias rurais 
em vulnerabilidade

Com o objetivo de pro-
porcionar atividades de 
inclusão produtiva no meio 
rural para grupos familiares 
em situação de vulnerabili-
dade social, a Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
lançou o projeto Inclusão 
Produtiva Solidária. O valor 
liberado para essa primeira 
etapa do programa foi de 
R$ 1.080.000,00, destinado a 
incentivar a melhoria da quali-
dade de vida e os projetos agrí-
colas de 270 famílias rurais em 
33 municípios do Estado.

A iniciativa, que integra 
o programa Nossa Gente 
Paraná, é uma parceria com a 
Seab e o IDR-Paraná. “Seguir 

proporcionando a melhoria da 
qualidade de vida das famílias 
rurais e em situação de vulne-
rabilidade, assim como rea-
lizar atividades de inclusão 
produtiva no meio rural, é o 
principal objetivo desse pro-
jeto, que se baseia nos bons 
resultados do projeto Renda 
Agricultor”, disse o secretário 
da Justiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost. 

As famílias participantes 
receberão um apoio financeiro 
de R$ 1 mil até R$ 4 mil, con-
forme a necessidade para atin-
gir o seu objetivo. O recurso é 
liberado a partir da elaboração 
de um projeto de geração de 
renda de cada grupo familiar.

semestre de 2021.
Os clientes que têm entrega 

alternativa de fatura também 
podem aderir à segunda via 
digital. Para cada matrícula 
deve ser feito um cadastro 
separado. A adesão ao sistema 

de entrega eletrônico não tem 
custo para o cliente e a exclu-
são do serviço pode ser feita a 
qualquer momento.

A adesão pode ser feita pelo site da Sanepar ou pelo aplicativo Sanepar Mobile

ASSESSORIA

NÃO houve consenso entre o Sindicato dos Empregados no Comércio e o Sindilojistas, que formalizam a Convenção Coletiva de Trabalho
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“Uma comissão de asso-
ciados do Sindilojistas está 

estudando a Convenção 
Coletiva para começar a 

negociação com o sindi-
cato laboral”,  destaca o 

presidente do Sindilojistas, 
José Carlos Strassi.



7Quarta-feira, 23 de junho de 202  LOCAL

CPI quer investigar contas bancárias que
receberam recursos para o Fundo de Saúde

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI da Covid) de 
Umuarama irá investigar a infor-
mação repassada por uma inte-
grante do Conselho Municipal 
de Saúde, de que recursos 
de emendas de parlamenta-
res que tinha como destino 
o Fundo Municipal de Saúde, 
passavam primeiro por uma 
conta bancária que seria gerida 
por um ex-diretor de Assuntos 
Interinstitucionais, um dos pre-
sos durante a ação operacional 
da Operação Metástase, desen-
volvida pelo Ministério Público.

“Vamos investigar, através 
de requerimento oficial, qual 
seria a conta gerida por este 
ex servidor público citado e 
também as contas bancárias 
do Fundo Municipal de Saúde, 
a fim de esclarecermos a vera-
cidade desta informação”, 
relatou a presidente da CPI da 
covid, vereadora Ana Novais.

A reunião realizada ontem 
ouviu também a ex-oficial de 
gabinete, Maria Carlota Megda 
Ortiz, além da conselheira 

Saúde confirma mais uma morte e 95 casos de covid
A confirmação da morte 

de um homem de 32 anos, 
no dia 14 deste mês, eleva 
para 235 o número de pes-
soas que perderam a vida 
por complicações da covid-
19 em Umuarama. Ele estava 
internado na Santa Casa de 

Misericórdia de Paranavaí.
O Boletim Covid divulgado 

ontem (terça-feira, 22) infor-
mou também que 95 novos 
casos da doença foram con-
firmados, sendo 42 mulhe-
res, 42 homens e 11 crian-
ças, levando para 13.773 o 

número de resultados positi-
vos para coronavírus, desde 
o início da pandemia.

A quantidade de aten-
dimentos de pessoas com 
suspeitas de covid-19 no 
Ambulatório de Síndromes 
Gripais chegou a 33.307, sendo 

que 16.890 foram descartados 
e 12.226 estão recuperados. 
Existem 2.661 pessoas em iso-
lamento domiciliar e quatro 
internadas, todas em acompa-
nhamento por apresentarem 
sintomas de gripe.

Na manhã de ontem havia 

um leito de UTI disponível em 
hospital com Ala Covid e 61 
dos 64 leitos de enfermaria 
estavam ocupados. De acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, havia ontem 100 umua-
ramenses internados – 39 em 
UTIs e 61 em enfermarias.

Regional de Enfermagem 
(Coren), Bernadete de Lourdes 
Nunes Del Mónaco dos Santos 
Lopes e Avelar, também titu-
lar do Conselho Municipal de 
Saúde, representante dos tra-
balhadores em saúde.

As tomadas de declara-
ções foram realizadas ontem 
(terça-feira, 22), durante a 
quarta reunião dos membros 
da CPI da Covid.

As duas testemunhas res-
ponderam questionamentos 
da presidência e relatoria da 
Comissão, assim como demais 
membros e vereadores presen-
tes que não compõem o qua-
dro de membros da CPI.

Ana Novais abriu oficial-
mente os trabalhos, estando 
acompanhada do relator Mateus 
Barreto, o vice-presidente 
Ednei do Esporte e Sorrisal 
como membro. O presidente 
da Câmara, vereador Fernando 
Galmassi e o vereador Pé Duro 
também estiveram presentes.

A primeira a ser ouvida foi 
Maria Carlota, que respondeu às 

indagações dos vereadores 
quanto às suas atribuições rela-
tivas ao controle da agenda do 
prefeito e demais indagações 

COMISSÃO Parlamentar de Inquérito ouviu duas testemunhas durante a quarta reunião dos membros em Umuarama

ALEX MIRANDA 

referentes à conteúdo cons-
tante em documentos do Gaeco 
e Ministério Público quanto à 
operação metástase.

Próximas 
testemunhas

Segundo a presidente da 
CPI da Covid de Umu-
arama, Vereadora Ana 

Novais, o médico que teria 
expedido o atestado que 
levou a ex-secretária de 
saúde Cecília Cividini a 

conseguir a premissa do 
não comparecimento à 

tomada de esclarecimen-
tos à Comissão, na terceira 

reunião que aconteceu 
semana passada, também 

deverá ser intimado. A 
própria Cecília Cividini 

também deverá ser nova-
mente intimada, além de 

José Antonio no Nasci-
mento Junior, que seria o 
gestor dos contratos do 

Fundo Municipal de Saúde 
A próxima reunião da CPI 
está marcada para a pró-
xima terça-feira (29), às 

9h, no plenário da Câmara 
Municipal de Umuarama 
e será transmitida ao vivo 

pela fanpage oficial no 
Facebook do Poder

 Legislativo.

Conta intermediadora

Depois de Carla Megda, foi a vez de Bernardete Del Mônaco que 
esclareceu sobre suas atribuições enquanto secretária do Conselho 

Municipal de Saúde, respondendo também sobre o acompanha-
mento do Conselho no desenvolvimento do trabalho da Saúde 

Municipal e fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, responsável 
por gerir os recursos públicos destinados à Saúde Municipal.

BERNARDETE Del Mônaco respondeu aos questionamentos dos vereadores sobre a 
gestão dos recursos públicos destinados à Saúde Municipal

ASSESSORIA
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PF sequestra imóveis em Umuarama
que pertenciam aos ‘Piratas do Asfalto’

A Polícia Federal de Guaíra 
concluiu o relatório final 
da Operação Interceptor, 
encerrando a investigação 
iniciada em dezembro do 
não passado. O documento 
com 180 páginas elaborado 
pelo Delegado Rafael Favreto 
Machado foi encaminhado a 
Vara Federal de Guaíra.

No último dia 21 de maio, 
cerca de 60 policiais par-
ticiparam da ação defla-
grada em quatro cidades das 
regiões oeste e noroeste do 
Paraná, cumprindo 7 manda-
dos de prisão preventiva (em 
Umuarama, Cianorte, Terra 
Roxa e Guaíra) e 11 de busca 
e apreensão.

Iniciada há aproxima-
damente seis meses pela 
Delegacia da PF em Guaíra, 
a investigação desarticulou 
organização criminosa espe-
cializada em roubos de cargas 
e que tinha como alvos prin-
cipais contrabandistas e tra-
ficantes que atuam na região 
de fronteira com o Paraguai, 
sendo conhecidos como 
‘Piratas do Asfalto’.

Como revendiam as dro-
gas e mercadorias roubadas, 
os integrantes da organização 
criminosa também atuavam 

Polícia Militar apreende 
caneta revólver com 
traficante em Pérola

Uma ação desenvolvida 
na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 22) na cidade de 
Pérola (49 quilômetros de 
Umuarama), policiais mili-
tares apreenderam mais 
de meio quilo de cocaína, 
um carro e uma ‘caneta 
revólver’ de calibre 22.

A ação policial foi rea-
lizada por volta das 10h, 
numa ação conjunta com 
patrulheiros rodoviários 
estaduais durante aborda-
gem a um veículo VW/Gol 
de cor cinza, eu era ocu-
pado por dois homens, um 
deles com 33 anos e outro 
de 48 anos de idade.

A dupla seguia pela 
rodovia PR-496 e, quando 
aconteceu a abordagem, 
o passageiro desembarcou 

Jovem 
encontrado nu

e ferido em 
canavial

Um rapaz de 20 anos de 
idade foi encontrado sem 
roupas em meio a um cana-
vial em Cidade Gaúcha (68 
quilômetros de Umuarama). 
Ele estava ferido por dispa-
ros de arma de fogo. Foram 
3 disparos que lhe acerta-
ram braços e tórax. O fato 
foi registrado pela Polícia 
Militar da cidade depois 
que denúncia anônimas 
levaram as equipes até o 
canavial, onde o jovem 
teria sido visto.

Lá, o encontraram com 
ferimentos graves e sem 
as roupas. O rapaz, que 
não teve sua identidade 
revelada, foi socorrido 
por uma equipe do Pronto 
Atendimento Municipal e 
levado ao hospital.

Segundo os familiares, 
ele teria saído de casa na 
noite do domingo (20), 
como passageiro de um 
veículo de cor escura e 
não havia retornado até a 
noite da segunda-feira (21), 
quando foi encontrado 
pelos PMs todo machucado 
e ferido pelos tiros.

A Polícia Civil instau-
rou inquérito para apurar o 
atentado.

rapidamente do veículo e 
arremessou para longe um 
objeto. Uma vistoria então foi 
realizada, porém nada de ile-
gal foi localizado com a dupla 
suspeita, até que o objeto 
arremessado foi encontrado. 
Os policias descobriram que 
se tratava de 503 gramas 
de cocaína. Novas buscas 
foram feitas dentro do carro 
e a caneta revólver, além de 
seis cartuchos intactos de 
calibre 22, também foram 
localizados.

A dupla, a arma, munição 
e a droga, foram levadas à 
Delegacia de Polícia.

no tráfico internacional de 
drogas, armas, contrabando 
e descaminho de eletrônicos 
e medicamentos.

Ao todo, 9 pessoas foram 
indiciadas por diversos cri-
mes, incluindo, organização 
criminosa, roubo, receptação, 
uso de uniforme de órgão 
da Administração Pública, 
contrabando, descaminho e 
porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito.

DESCAPITALIZAÇÃO
Seguindo a estratégia da 

descapitalização do crime 
organizado, a PF de Guaíra 
investiu contra o patrimônio 
conquistado pelos criminosos 
através da atividade delitiva.

Na fase de deflagração 
foram sequestrados 5 imó-
veis e apreendidos 11 veí-
culos, diversos objetos de 
valor, dinheiro em espécie e 
cheque. Também foram blo-
queadas contas bancárias 
dos investigados.

O valor total do patrimô-
nio tomado dos crimino-
sos foi de R$ 2.176.049. Em 
espécie foram recolhidos 
R$ 32.951. Outros R$ 43.080 
em cheques, além de contas 
bloqueadas com valores de 

cerca de R$ 11 mil.
Os valores dos bens móveis 

(telefones novos, aparelhos 
televisores e eletroeletrôni-
cos) apreendidos foram de R$ 
34,6 mil. Ainda um terreno em 
Cianorte, avaliado em R$ 210 
mil, uma residência em Terra 
Roxa, que vale aproximada-
mente R$ 200 mil, uma casa 
em Cianorte de R$ 450 mil, 

uma casa e um prédio comer-
cial em Umuarama, avaliados 
em cerca de R$ 450 mil e um 
imóvel residencial em Guaíra, 
de R$ 250 mil, levou ao total de 
R$ 1,56 milhão em imóveis dos 
envolvidos na organização.

A PF ainda apreendeu 11 
veículos que foram avaliados 
em R$ 494.418, totalizando R$ 
2.176.049 em apreensões.

IMÓVEIS avaliados em mais de R$ 1,56 milhão que eram propriedade dos envolvidos no grupo criminoso, foram sequestrados

DIVULGAÇÃO

CANETA revólver 
de calibre 22 foi 

apreendida com meio 
quilo de cocaína

DIVULGAÇÃO
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Aeroporto de Umuarama passa por
nova fiscalização exigida pela Anac

O processo para liberação 
de voos no Aeroporto Orlando 
de Carvalho, em Umuarama, 
acaba de ter mais uma etapa 
vencida com a visita ontem 
(terça-feira, 22) de Luciana 
Bruel Pereira, engenheira civil 
do departamento de gestão e 
planejamento da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Logística (Seil), responsável 
pela coordenação e acom-
panhamento do contrato de 
obras do local.

A transformação do aero-
porto municipal de Umuarama 
em um espaço de voos comer-
ciais foi iniciada há alguns 
anos e pretende colocar a 
cidade no mapa regular do 
transporte aéreo brasileiro. 
Após cerca de dois anos e 
R$ 18 milhões aportados em 
alvenaria e equipamentos, as 

Estado
O Governo do Paraná contratou o Consórcio Aeroenge – Cemosa 
– Setec como forma de executar o Programa Estratégico de Infra-
estrutura e Logística, financiado pelo BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento). A empresa hispano-brasileira é responsável 
pela realização do Plano Diretor Aeroportuário de Umuarama. “O 
material deve ser finalizado entre setembro e outubro deste ano 
e vai representar a finalização de uma importante etapa para que 

possamos inaugurar nosso aeroporto”, finaliza o secretário.

Jovens com 18 anos devem fazer o
alistamento militar até 30 de junho

O prazo para o alistamento 
militar obrigatório está termi-
nando. A data final é até 30 de 
junho e deve ser feito por jovens 
do sexo masculino que comple-
tam 18 anos até dia 31 de dezem-
bro de 2021. A inscrição pode ser 
feita de forma on-line ou presen-
cial, diretamente na Junta de 
Serviço Militar de Umuarama.

O Certificado de Dispensa e 
Incorporação, documento emitido 
pelo Exército Brasileiro, é obrigató-
rio para apresentação quando o 
jovem for contratado para trabalhar 
em alguma empresa ou instituição.

O site para realizar o alista-
mento militar é alistamento.eb.
mil.br e, para se cadastrar é pre-
ciso ter em mãos os documentos 
de identificação (RG, Carteira de 
Trabalho, Carteira de Habilitação), 

obras no aeroporto municipal 
estão prestes a acabar.

“Teremos pousos e deco-
lagens das aeronaves da Azul 
Linhas Aéreas e facilitar o 
contato dos moradores do 
município, distante 555 quilô-
metros de Curitiba e 520 qui-
lômetros de Campo Grande 
(MS), a capital mais próxima, 
com qualquer lugar do mundo 
em poucas horas”, observa 
Edvaldo Ceranto Junior, secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo.

Essa conquista é fruto de 
um convênio firmado entre 
a prefeitura, o Governo do 
Estado e o governo federal. 
As primeiras mudanças foram 
na regularização da pista de 
pouso e decolagem e com 
o tempo foram adquiridos 
novos equipamentos para 
controle de condições de voo e 
ampliado o terminal de passa-
geiros. Atualmente ele é usado 
regularmente por 25 aerona-
ves pequenas que ocupam os 
13 hangares do local. LUCIANA Bruel Pereira, engenheira civil da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Lo-

gística (Seil), em reunião com Edvaldo Ceranto Junior, secretário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo

ASSESSORIA/SECOM

Principal via de acesso a Umuarama, a avenida 
Tiradentes passa por revitalização nas duas vias, 
reestruturação dos canteiros centrais e das calçadas. 
A obra inclui a pavimentação asfáltica e recape 
entre o viaduto Alexandre Ceranto (PR-323) até 
o cruzamento com a avenida Presidente Castelo 
Branco. O projeto recebeu o investimento de R$ 
2,5 milhões da administração municipal e caminha 
para a fase final de execução. “As pistas de 
rolagem foram alargadas e os canteiros e calçadas 
redimensionadas, para dar mais fluidez ao trân-
sito”, observa, Renato Caobianco, diretor de 
Obras da Prefeitura de Umuarama.

CPF, comprovante de endereço 
em nome do cidadão ou dos 
pais do município de residência, 
e-mail e contato telefônico.

DISPENSA
Caso o jovem for dispensado, 

ele deve requerer, no site do alis-
tamento, o certificado de dis-
pensa, na opção ‘requerer 
certificado’ e na sequência 
clicar em emitir boleto, que 
deve ser pago exclusivamente 
no Banco do Brasil.

O resultado da seleção é divulgado a partir do dia 1º de julho, quando o alistado saberá se 
foi dispensado ou convocado
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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

RESIDÊNCIAS

APARTAMENTOS

RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA
Localizada na Rua Indaia, 3651, próximo ao 
Centro da Juventude e Av. Goiânia. Terreno 
com 153m² e uma residência com 100,00m². 
Contendo: 3 dormitórios sendo uma suíte, BWC 
social, sala, cozinha, área de serviço, varanda com 
churrasqueira, pia e garagem para dois veículos. 

Obs.: Totalmente reformada.

VALOR: R$ 245.000,00

RESIDÊNCIA NO JARDIM ARATIMBÓ
Residência em alvenaria localizada na rua Fortaleza 

3954, próximo ao Supermercado Cidade Canção 
da Av. Paraná. Terreno com 195m² e uma residência 

com 126,50m². Contendo: 1 suíte, 2 quartos, sala, 

cozinha, despensa, edícula com copa e garagem 

para 2 carros. Obs.: Inteiramente reformada.

VALOR: R$ 490.000,00

APARTAMENTO NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONET
Apartamento 304, localizado na Av. Maringá, 4739, 
a duas quadras da Av. Paraná. Com 51,90m² de 
área privativa e 77,59m² de área total. Contendo:
02 dormitórios, sala de jantar e TV, banheiro social, 
cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem coberta. 
Apartamento com pintura nova, e banheiro reformado. 
O prédio foi todo pintado em Dezembro/2020.

VALOR: R$ 175.000,00

RESIDÊNCIA DEFRONTE A CATEDRAL
Residência em alvenaria localizada na rua Irmã Thais, 
próximo a Igreja Catedral do Divino Espírito Santo.
Terreno com 504m² e uma residência com 287,50m². 
Contendo: 2 suítes, 2 quartos, 2 banheiros, ampla lavan-
deria, cozinha, despensa, sala de estar e jantar conjuga-
das, hall de entrada, edicula com churrasqueira,pia e pis-

cina. Obs.: Inteiramente reestilizada e modernizada.

VALOR: R$ 970.000,00

RESIDÊNCIA NA RUA MANDAGUARI
Residência mista localizada na rua Mandaguari, 

5451, próximo ao Supermercado Vivian. Área 

construída 105,30m². Contendo: 3 quartos(1 suite),  

banheiro social, sala estar, jantar,cozinha, lavanderia 

coberta,churrasqueira com pia e garagem com 

aproximadamente 15,00m².

VALOR: R$ 260.000,00

APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO LAKE PARK
Localizado na rua Leonildo Stecca, próximo a 
UOPECCAN. Com 74,95m² de área privativa e 113m²
de área total. Contendo: 3 quartos, sendo 1 suíte 
com armários, sala para 2 ambientes, cozinha com 
armários planejados, área de serviço, sacada com 
churrasqueira e 2 vagas de garagem. Condomínio 
com piscina, salão de festas e playground.

VALOR: R$ 295.000,00

Tite acena mudanças na Seleção
e critica condições do gramado

O técnico Tite deu algumas 
pistas sobre a maneira como 
a Seleção Brasileira entrará 
em campo hoje (23), diante da 
Colômbia, às 21h, indicando 
que o torcedor poderá esperar 
mudanças no duelo a ser rea-
lizado no Nilton Santos, pela 
quarta rodada na Copa América. 
“Seguimos da mesma forma. 
Com mudanças, mas mantendo 
teoricamente a mesma engrena-
gem”, afirmou o treinador.

Uma das novidades é a 
entrada de Weverton na meta 
canarinha. Tite ainda deixou 
um alerta sobre o que esperar 
da Colômbia. “Os enfrenta-
mentos com a Colômbia sem-
pre foram muito difíceis. Não 
é hipervalorização não, mas é 
um jogo complicado. Temos de 
ficar atentos”, disse.

O técnico canarinho ainda 
fez um balanço sobre seus 
cinco anos recém-completa-
dos à frente da Seleção. E con-
tou quais fatores são os mais 
relevantes que acredita que 
deixou até o momento para 
o grupo. “A escala de valores, 
moral e ética e a lealdade que 
estabelecemos olhando para 
as pessoas, falando aqui no 
nosso dia a dia. O preço que 
nós pagamos para vencer. Essa 
lealdade, dignidade”, declarou.

GRAMADO
Tite reconheceu que a 

Seleção projeta se manter na 
primeira colocação do Grupo B 
para continuar a mandar seus 
jogos no Nilton Santos. Contudo, 
ratificou suas críticas às condi-
ções do gramado do estádio. 

“Sim, o estado do gramado não 
é bom. Com sua recente retirada 
fica humanamente impossível 
jogar. O Juninho (Paulista, coor-
denador de seleções) está em 
contato porque isto coloca em 
risco a saúde dos atletas”.

A delegação da Seleção sai 
da Granja Comary às 20h30 e 
tem previsão de chegar ao Rio 
de Janeiro às 22h.

TÉCNICO reconheceu que objetivo é ficar 
em primeiro do Grupo B para seguir no Rio 

DIVULGAÇÃO

O Flamengo ingressou no STJD, com uma 
liminar solicitando o direito de escalar o 
atacante Pedro nas competições nacionais 
durante o período da convocação e 
realização dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio. O clube argumenta que não possui 
obrigatoriedade de ceder o atacante para 
o torneio. No pedido, o Rubro-Negro 
pede ainda que a CBF libere o registro 
do jogador no sistema até o julgamento da 
liminar e que a confederação seja intimada 
para se manifestar sobre o caso.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Os astros favorecem a vida profissional e avisam 
que os esforços que você fez nos últimos tem-
pos podem ser recompensados agora. Ainda pela 
manhã, a Lua se entende com Saturno, favorecendo 
parcerias ou projetos profissionais que exigem unir 
forças com os colegas. 

Logo pela manhã, a Lua troca likes com 
Saturno e promete criatividade e simpatia em 
todas as áreas, inclusive no trabalho. Você 
deve se entender melhor com colegas, clien-
tes e pessoas próximas. Além disso, você 
também conta com uma dose extra de sorte e 
pode se dar bem se fizer uma fezinha. 

No início da manhã pode trazer assuntos familia-
res que precisam ser resolvidos. Isso também vale 
para o trabalho, especialmente na hora de cuidar 
daquelas tarefas mais chatas. Preste atenção aos 
detalhes. Quem trabalha em home office pode ter 
um dia muito produtivo, desde que concentre a 
atenção nas tarefas que precisa terminar.

As estrelas avisam que você pode ter boas sur-
presas envolvendo dinheiro nesta quarta. Mas é 
melhor manter segredo sobre a sua boa sorte por 
enquanto, porque tá cheio de gente invejosa por aí, 
Caprica. Se tiver a chance, aproveite para descan-
sar, nem que seja só para repor as suas energias 
rapidinho.

A Lua vai sorrir para Saturno logo cedo, destacando 
a sua habilidade para reunir pessoas diferentes em 
torno de um objetivo em comum. Sonhe alto, corra 
riscos, mas não coloque dinheiro em projeto que 
tem pouca chance de dar certo porque o astral não 
será dos mais favoráveis no final do dia. 

Hoje, vai ser preciso concentrar esforços para dar 
conta do serviço, Peixes. A Lua se entende com 
Saturno logo cedo e avisa que será preciso muito 
esforço pra conseguir o que deseja. Mas é melhor 
se concentrar em tarefas que podem ser feitas a 
sós, manter a discrição e evitar gente que fala 
demais te ajuda a chegar mais longe.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos a 23 de Junho são de Câncer com a personalidade de Sagitário. Muita coisa é 
beneficiada pelo fator sorte. É só saberem aproveitar o momento certo. Gostam de ler, de se 
instruírem e de estarem bem informados. Seu número principal é o 27. Juntos e somados 
formam o 9 de Marte. Que os fazem corajosos e lutadores, atirados e ousados. Dá um jeito 
aventureiro de ser e de viver.

Horóscopo nascido em 23 de junho 

Hoje, seu foco estará voltado para as finanças e 
o bom aspecto entre Lua e Saturno reforça sua 
ambição, aumentando suas chances de se desta-
car na vida profissional. Tudo indica que o reco-
nhecimento da sua competência virá, mas quem 
trabalha com a família, produtos para o lar ou em 
esquema de home office tem mais chance de se 
dar bem agora.

No que depender da Lua, seu foco estará total-
mente voltado para o trabalho nesta quarta 
e as responsabilidades podem pesar sobre 
os seus ombros, Câncer. Logo cedo, Lua e 
Saturno se entendem e favorecem a concentra-
ção para dar conta das tarefas e não se distrair 
com qualquer coisinha. 

A Lua se entende às mil maravilhas com Saturno 
logo cedo, Touro, e avisa que o astral continua ade-
quado para fazer algumas mudanças ou ajustes em 
casa ou no trabalho. Há sinal favorável para quem 
deseja tentar um novo emprego ou está atrás de 
recolocação profissional. 

Nesta quarta, o desejo de sair da rotina e tentar 
algo mais aventureiro anima as coisas, inclusive 
no trabalho. Além disso, a Lua vai se entender 
com Saturno, mandando o papo reto: é hora de 
deixar o egoísmo de lado e juntar forças com os 
colegas se quiser atingir os objetivos que traçou.

Pela manhã, Sol e Júpiter se entendem e enviam 
poderosas energias o trabalho. Você pode sentir 
seu pique renovado para se jogar no serviço de 
cabeça, sempre mirando algo melhor para a sua 
carreira em longo prazo. É hora de fazer planos 
mais ambiciosos. A Lua troca likes com Saturno, 
enviando ótimas energias para você se aproximar 
de pessoas novas. 

A Lua troca likes com Saturno nesta quarta, refor-
çando seu lado comunicativo e o desejo de fazer 
algo diferente, inclusive no trabalho. Se não dá para 
conversar pessoalmente, a alternativa é encontrar 
outras formas de manter contato com os colegas e 
de chegar até o cliente. Faça sua parte para contro-
lar seu temperamento e minimizar as brigas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 16

EAB
ESPLENDIDO

TVERADIOVO
SACIARCOS

DAEREOS
ONQTMF
DUDUNOBRE

MECHARUIR
AADAMASR
LCONTAE

DESORDEIRO
RRAIAVA
TANTOEME

PARTICULAR
TELASROM

Maravi-
lhoso; 

deslum-
brante

Dois
veículos
de comu-
nicação

"(?)
Lusíadas",

obra de
Camões

(?)-
Pererê,

entidade
folclórica

Oscar
Niemeyer,
arquiteto 

Daniele
Hypolito,
ginasta

Consoan-
tes de
"ótimo"

"(?) melhor
quem ri por

último"
(dito) 

Cantor de
"Goiabada
Cascão"

Porção
de fios de

cabelo

Pôr tela
de metal

em 

Forma do
ângulo de
90 graus

Com, em
espanhol

Aquele
que

promove
arruaças

Arte, 
em inglês

Sinal
gráfico 

de "anão"

Porção
indeter-
minada

Nome da
letra da
palma
da mão

CD-(?):
material
de mul-
timídia

Time catari-
nense (fut.)
O lugar sem
habitantes

Mulheres
nobres

Utilidade
da anilina

Cair;
desabar 
Aipim
(pop.)

Atração da
Lapa (RJ)
Sua capital

é Quito
Distraídos

(fig.)
O popular
cangote

(?) kwon 
do, luta
Vogais

de "bela"

Material
de canos

Estude
(o texto)

Forte;
resisten-
te (fig.)

Produto como o
etanol brasileiro
Deles nascem as
aves e os répteis

Bases nas quais são
pintados os quadros

De uso exclusivo
de alguém

Período
geológico

Situação da Defesa Civil na
ameaça de calamidades 

Caminhar
Adminis-

tradora de
escola

3/art — con — pvc — rom — tae. 4/avaí. 6/férreo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 16

EAB
ESPLENDIDO

TVERADIOVO
SACIARCOS

DAEREOS
ONQTMF
DUDUNOBRE

MECHARUIR
AADAMASR
LCONTAE

DESORDEIRO
RRAIAVA
TANTOEME

PARTICULAR
TELASROM

Maravi-
lhoso; 

deslum-
brante

Dois
veículos
de comu-
nicação

"(?)
Lusíadas",

obra de
Camões

(?)-
Pererê,

entidade
folclórica

Oscar
Niemeyer,
arquiteto 

Daniele
Hypolito,
ginasta

Consoan-
tes de
"ótimo"

"(?) melhor
quem ri por

último"
(dito) 

Cantor de
"Goiabada
Cascão"

Porção
de fios de

cabelo

Pôr tela
de metal

em 

Forma do
ângulo de
90 graus

Com, em
espanhol

Aquele
que

promove
arruaças

Arte, 
em inglês

Sinal
gráfico 

de "anão"

Porção
indeter-
minada

Nome da
letra da
palma
da mão

CD-(?):
material
de mul-
timídia

Time catari-
nense (fut.)
O lugar sem
habitantes

Mulheres
nobres

Utilidade
da anilina

Cair;
desabar 
Aipim
(pop.)

Atração da
Lapa (RJ)
Sua capital

é Quito
Distraídos

(fig.)
O popular
cangote

(?) kwon 
do, luta
Vogais

de "bela"

Material
de canos

Estude
(o texto)

Forte;
resisten-
te (fig.)

Produto como o
etanol brasileiro
Deles nascem as
aves e os répteis

Bases nas quais são
pintados os quadros

De uso exclusivo
de alguém

Período
geológico

Situação da Defesa Civil na
ameaça de calamidades 

Caminhar
Adminis-

tradora de
escola

3/art — con — pvc — rom — tae. 4/avaí. 6/férreo.

Conheça alguns sonhos que indicam inveja
Às vezes, parece que nada dá certo 

e tudo anda meio estranho, como se as 
portas abertas estivessem se fechando, 
não é mesmo? Muitas vezes, isso acon-
tece em nossa vida porque alguém 
pode estar nos invejando. Quando 
isso acontece, temos que aprender a 
confiar em nossa intuição para saber 
de quem está emanando essa energia 
e como barrar a inveja. Os sonhos são 
uma maneira que o universo nos ajuda 
com isso. Veja a seguir  alguns sonhos 
que indicam inveja.

Abelha: levar uma picada de abelha 
significa que falsos amigos invejam você.

Banana: se a banana estiver verde 
indica inveja.

Cabeleireiro: ver outras pessoas no 
cabeleireiro indica que pessoas amigas 
estão com inveja de você.

Fruta: se a fruta estiver verde, tome 
cuidado com inveja. 

Insolação: se sonhou que estava 
com insolação, uma pessoa amiga inve-
jará sua vitória.

Lagosta: inimigo comendo esse 

fruto do mar significa que alguém 
inveja seus negócios.

Lama: estar com a roupa suja de 
lama indica que você deve ter cuidado 
com calúnias e inveja.

Paraguai (país): sonhar que está 
comendo pratos típicos no Paraguai 
pode significar que pessoas ao seu 
redor invejam você.

Pé: sonhar com seu próprio pé é 
sinal de inveja ou ciúme.

Reflexo: ver o rosto de outra pessoa 
refletido indica inveja em relação a ela.

Sangue: se tiver sangue nas mãos, 
tenha cuidado com inveja e atrito com 
pessoas próximas.

Talismã: ver alguém usando um sig-
nifica que você pode estar com inveja 
da pessoa.

Tatuagem: este sonho indica que a 
inveja e ciúmes rondam você. Ver outra 
pessoa tatuada: livre-se de alguém inve-
joso e tenha cuidado com mentiras.

Vitrine: pode indicar alguma decep-
ção ou até inveja por deixar escapar algo.

Fonte: João Bidu

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/grã — oro. 4/poti. 6/viciar. 9/referente. 10/bob esponja.
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“A justiça sem a força é 
impotente, a força sem 

justiça é tirana.” 
(Blaise Pascal)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: João Alberto Monteiro , 
Celso Ibikawa, Roger Miyamoto. Adriano Aparecida de Lara Ponci, Edio Batista Maiolie  Helena Garcia da 
Silva.  Da coluna: felicidades.

CAFÉ
Adriana Rissato, da Inspire Massage, 

fala hoje às 8h no Café Delas 
(Sebrae) com o tema “ Não Descuide 

dos Detalhes” . 

BOTICÁRIO
No próximo dia 28 de junho é cele-
brado o Dia do Orgulho LGBTI+ e  O 
Boticário traz uma iniciativa para 

reverberar o amor, abraçar a diversi-
dade e combater o preconceito. Nessa 
data, parte de todas as operações de 
venda realizada no site do Boticário 
será destinada a duas ONGs, o Grupo 

Dignidade (PR) e a Casa Florescer (SP), 
ambas com foco no acolhimento de 
pessoas LGBTI+ em situação de vul-
nerabilidade e violência social, com 

destaque para a pessoas trans. Além da 
ação na data, desde o início de junho, 
parte das vendas de todos os itens da 
nova coleção Orgulho – co-criada por 
colaboradores LGBTI+ do Boti – tam-
bém serão revertidas para as ONGs. 

#OndeTemAmorTemOrgulho

CHEVROLET S10 2022!
A Chevrolet  lançou a S10 2022 com novidade na versão 

LTZ, a mais vendida da linha, que ganhou rodas com novo 
desenho. No comunicado de lançamento da S10 2022 a pro-
dução ganhou ritmo acelerado. A S10 2022 está disponível 
em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples 
e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, 
LT, LTZ e High Country), duas opções de motorização (2.5 
flex e 2.8 turbodiesel), assim como duas opções de trans-

missão (manual ou automática, ambas de seis 
marchas) e tração (4×2 e 4×4). São seis op-

ções de pintura externa: Branco Summit, Prata 
Switchblade, Preto Ouro Negro, Vermelho Edib-

le Berries, Cinza Topázio e Azul Eclipse.

Chevrolet S10 -, mais de 1 Milhão de unidades 
produzidas!

“A picape feita para quem faz” 

UVEL, O MELHOR LUGAR PARA 
COMPRAR O SEU CARRO!

DIVULGAÇÃO GM

Destaque
 Na S10 2022 a frente da 
picape segue o estilo da 
mais atual linha de utili-
tários globais da Chevro-
let e ganhou nova grade 
e para-choque. Na S10 
High Country, a grade é 

toda escura e traz o nome 
Chevrolet em alto relevo 
sobre uma barra central. 
Ainda na versão top de 

linha, a tradicional gra-
vata dourada, emblema 
da marca, pela primeira 
vez aparece deslocada 
do centro, localizada 
agora mais embaixo, 

à esquerda, sobre uma 
trama tipo colmeia.
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