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Umuarama: 66 anos 
de conquistas e 
desenvolvimento

Protagonista de uma história de transformação, 
solidariedade e beleza, entre outros adjetivos, 

Umuarama completa 66 anos neste sábado, dia 
26 de junho, e, para celebrar essa data especial, é 
importante conhecer um pouco da realidade local. 
Por isso, o Jornal Tribuna Hoje News produziu uma 
edição especial para comemorar com o leitor mais 
este aniversário da Capital da Amizade, a cidade 
ensolarada onde os amigos se encontram. l 6 e 7

ALEX MIRANDA
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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 +1,19% 29,65 
Vale ON +0,13% 111,03 
ItauUnibanco PN +0,03% 31,81 
Bradesco PN +0,74% 27,24 
Magazine Luiza ON +5,20% 21,65 
Lojas Americanas PN +4,48% 22,38

IBOVESPA: +0,85% 129.513 pontos

Iene 110,92
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,57

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 4,9040 4,9050 -6,1%

PTAX  (BC) -0,5% 4,9271 4,9277 -5,8%

PARALELO -1,1% 4,7800 5,1800 -5,6%

TURISMO -1,1% 4,7800 5,1600 -5,7%

EURO -0,7% 5,8756 5,8778 -8,2%

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 24/06

Iene R$ 0,0444
Libra est. R$ 6,85
Peso arg. R$ 0,052
R$1: 1.372,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/06 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 1.371,25 -13,75 -9,9%
FARELO jul/21 345,80 -8,40 -13,6%
MILHO jul/21 653,25 -11,00 -0,6%
TRIGO jul/21 651,25 -10,00 -1,7%

SOJA 138,95 -1,1% -12,2% 138,00
MILHO 73,33 0,1% -13,9% 73,00
TRIGO 74,72 -0,2% -9,3% 76,00
BOI GORDO 307,53 0,0% 4,9% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/06 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 24/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 146,00 -1,4% -13,6%
SOJA Paranaguá 151,00 -3,8% -13,7%
MILHO Cascavel 81,00 -3,6% -18,6%

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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Palavras cruzadas

Você conta com ótimas energias para encer-
rar a semana! Com a Lua em sua Casa 8, o dia 
promete ser agitado e você pode encarar algu-
mas surpresas no trabalho. Não tenha receio de 
se arriscar e até trocar de emprego se pintar a 
chance de fazer outra coisa.

Com seu foco voltado para o trabalho, pode fal-
tar tempo pra se divertir hoje. Lua e Urano se 
entendem logo cedo e tudo indica que você terá 
determinação para encarar até as tarefas mais 
chatas sem ficar enrolando. Se puder, priorize as 
tarefas mais complicadas para da manhã. 

Finalmente a semana está chegando ao fim, Vir-
gem, e você tem tudo para aproveitar momentos 
animados e divertidos com as pessoas queridas. 
Mas, primeiro, foco no trabalho.  Criatividade, bom 
humor e muita simpatia são atitudes simples que 
ajudam a deslanchar tarefas que exigem colabo-
ração de outras pessoas.

Nesta sexta, a sua autoconfiança continua em alta e 
você nem terá que se esforçar muito para conseguir 
o que quer, basta usar seus pontos fortes no tra-
balho. É pra levantar as mãos pro céu e agradecer 
muito! Se puder, reserve um tempo para cuidar de 
assuntos pessoais.

Sextou, Aquário, e você pode ter boas novas em 
casa ou nas finanças graças a Urano e Netuno, 
que trocam excelentes energias com a Lua hoje. 
No trabalho, aposte nas tarefas de rotina, de pre-
ferência as que podem se feitas a sós. Você pode 
se sair melhor se puder ficar na sua, sem chamar 
atenção demais.

Peixes, você pode se tornar ainda mais sonha-
dor do que o normal nesta sexta, e terá que 
fazer um esforço para manter os pés na rea-
lidade. É que você não vai se conformar com 
a rotina e fará o que for preciso para viver 
novas experiências, expandir seus interesses 
e manter a mesmice bem 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 25 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade em Aquário. São 
tímidos e reservados, esquisitos e de comportamento imprevisível. Vivem mais para os outros 
do que para si mesmo. Seu número principal é o 29, cuja soma dá o 11, um número especial 
que nomeia os originais, diferentes, independentes e idealistas.

Horóscopo nascido em 25 de junho 

Logo cedo, o bom aspecto entre Lua e Urano avisa 
que a comunicação será o seu maior trunfo nesta 
sexta! Embora seu signo seja meio fechado e não 
costume se abrir com qualquer um, seu lado falante 
será notado por todos. No trabalho, é hora de fazer 
contatos, conquistar novos clientes, lidar com o 
público em geral ou resolver pendências que exi-
gem deslocamento rápido.

Câncer, as estrelas avisam que você tem tudo pra 
fechar a semana com chave de ouro no trabalho. 
Para isso, a dica da Lua é fugir do individualismo e 
buscar bons resultados agindo em equipe com os 
colegas. Exponha suas ideias, ouça com atenção 
o que os colegas têm a dizer.

Nesta sexta, assuntos ligados a cultura, estudos e 
cursos ganham destaque. Urano se entende com a 
Lua logo cedo e envia as melhores vibrações para 
você fazer contato com pessoas de fora e expan-
dir seus interesses no trabalho, mas sem perder 
de vista o que deseja ganhar nesse negócio. Boas 
vibes para se divertir em um programa diferente. 

Sextou, Áries, e como a Lua segue firme e forte 
Capricórnio, tudo indica que a vida social e as apa-
rências podem ganhar mais destaque hoje. Se quer 
fazer algumas mudanças no visual, essa é a hora de 
colocá-las em prática. Com Lua e Urano trocando 
likes logo cedo, quem sai ganhando é o seu bolso. 

Os assuntos familiares prometem ser os grandes 
destaques desta sexta, Libra, e as coisas devem 
correr numa boa ao longo do dia. A Lua troca likes 
com Urano pela manhã e Netuno à noite, avi-
sando que algumas mudanças estão a caminho.
Também pode ser preciso fazer um sacrifício para 
dar uma ajuda aos familiares se um deles estiver 
precisando.

Sextou, Sagita, e você tem tudo para fechar a 
semana com ótimas conquistas no setor financeiro.  
No que depender das estrelas, você vai contar com 
excelentes energias para fazer um bom negócio 
com a ajuda da família ou encontrar novas maneiras 
de ganhar dinheiro por conta própria. 
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PREVISÃO DO TEMPO

Nublado

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
24/06 - 15h40

Sexta 25/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 22
min 17

max 30
min 16

Cascavel
max 24
min 15

Foz do Iguaçu
max 24
min 14

max 28
min 14

Curitiba
max 25
min 13

FASES 
DA LUA

Poucas nuvens

Sábado 26/6/2021
Nublado

Domingo 27/6/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Aldeia
indígena

O vestido
que pre-
cisa ser
passado

A vege-
tação de

uma
floresta

Ângela
Vieira,
atriz

Consoan-
tes de
"lima"

"Luz, câme-
ra, (?)!",
ordem do

diretor

Local de
trabalho

do 
operário

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Triste; 
inconso-

lável

Banda
(?), grupo

baiano

"(?)
Maria",

minissérie

Trabalho
(pop.)

Fúteis;
vazias 

Pessoa
tagarela
(bras.)

Tratamen-
to para
cabelos
crespos

Conceito
mais alto
da prova

Significa 
"Nacional",
em INSS

Vitamina
ativada

com a luz
solar

Relação entre o valor
de exportações e im-
portações de um país

Novembro (abrev.)

Tempo abafado
Formação sólida

no órgão que filtra
o sangue

Má sorte
Que não se
desenvol-
veu (feto)

A "casa" 
do boêmio
Vontade

de comer

Vermelho,
em inglês
Baralho
cigano

A arma de 
Thor (Mit.)
Relativo à
Marinha

Conjunto 
de bens da
noiva (pl.)

Genitor
Doze

meses 
Passa a
vassoura

Corda pa-
ra roupas
(?) Lopes,
jornalista

1.150, em
romanos
Mulher

muito baixa

(?) está:
eis aqui
Ligado à
internet

O colchão
ideal para
o corpo

(?)
Sheeran,

cantor
britânico

3/mad — red. 6/trampo. 7/mormaço. 9/anatômico. 10/alisamento.

Solução
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CMC
OBTURADOS

ILEREDOMA
CONTAVIIX

NALFRED
PIPILAAA

ARSAMPB
DECIMETRO

NEGANEIEN
FRONALDO

CERACHI
RONOVELO

CISNEÃER
AEROPORTO
SANAUSEAS

Quadro
em que se
colocam
avisos

Saxofone
(red.)

Dança
símbolo

da cultura
espanhola

Hiato de
"beata"

Operação
como a
adição

Grati-
ficação
além do
salário

Peça
sonora do
pescoço
de vacas

Código
da pilha
palito

Tio (?),
figura 

símbolo
dos EUA

Corres-
ponde a 

um décimo
do metro

(?)
Lopes,

sambista

Um dos
maiores
açudes 

do Ceará

Material
para

depilação

Qualquer
pedaço de
madeira

A mulher
acusada
de crime

Ave como
o Patinho
Feio (Lit.)

Local
como o
Tom Jo-
bim (RJ)

Ânsia de
vômito

(pl.)

Mordomo 
do Batman
Dobra em
tecidos

Oi, em
inglês
Ocos;
vazios

O Fenôme-
no (fut.)
A cor do
salmão

Recusa;
diz não
Flúor

(símbolo)

Evento promovido por
colégios durante o des-
canso escolar anual
"(?) 10", desenho (TV)

Urina, na
linguagem

infantil

Está + aí

Vidro que
cobre
santos

Bola 
de lã

Origem
(abrev.)

(?) hora: 
30 minutos

Paulo
Betti, ator

Prefixo de
"enlatar"

A ele 
(pronome)

Provir;
derivar 

A 1a nota
musical

A do gato Garfield é
a lasanha (Cin.)

Terreiro
(Rel.)

 Os
dentes

dos quais
foram

retiradas
as cáries

Gás de
decoração
de festas

2/hi. 3/sam. 5/advir — cisne. 6/alfred. 8/flamenco.
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24/6 -15h40
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PREVISÃO DO TEMPO

Sol

Justiça suspende comissão da
Câmara que analisa cassação

A juíza Sandra Lustosa 
Franco determinou ontem 
(quinta-feira, 24) à tarde, 
a suspensão da comissão 
processante instaurada na 
Câmara de Vereadores contra 
Celso Pozzobom (PSC), que 
analisava o requerimento de 
pedido da cassação do man-
dato do prefeito.

Num dos pontos avaliados 
pela magistrada, a Câmara 
de Vereadores e o presidente, 
vereador Fernando Galmassi 
(PSC), não respeitou as regras 
de tramitação.

A defesa do prefeito tam-
bém afirmou que os mesmos 
vereadores que integram 
a comissão processante, 
são membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI Covid).

O pedido deferido pela 
Justiça aponta que houve “inob-
servância do prazo estabele-
cido na legislação para a vota-
ção da instalação da Comissão 
Processante, fazendo com que 
os Vereadores tenham tido ape-
nas 17 segundos para analisar 
cada página do documento 
protocolado na Câmara antes 
de votá-lo; afronta à imparcia-
lidade dos Vereadores escolhi-
dos para a composição da jul-
gadora Comissão Processante, 
na medida em que todos os seus 
três componentes integram, 
simultaneamente, a investi-
gativa Comissão Parlamentar 
de Inquérito que igualmente 

Cumpra-se
O procurador jurídico do Poder Legislativo Municipal, Diemerson Casti-
lho, revelou ontem, assim que recebeu oficialmente a decisão judicial, 

que a comissão deverá cumprir as determinações, estabelecendo a 
suspensão dos trabalhos. O último passo dado pelos vereadores era 
a análise da defesa prévia e de documentos enviados pelo chefe do 

Poder Executivo apresentando contratos firmados com prestadoras de 
serviço. “A Câmara agora deve cumprir a decisão e a comissão proces-

sante estará discutindo as possíveis alternativas”, conclui Castilho.

ANTECIPAÇÃO na tramitação do processo, na primeira sessão ordinária depois de proto-
colado o requerimento, foi o que levou à decisão judicial

ALEX MIRANDA

tramita no Legislativo; e ausên-
cia da inclusão do tema na 
Ordem do Dia”.

A sessão que culminou 
nesta instauração da comis-
são teve presença de público e 
o presidente da Câmara optou 
por dar sequência ao processo.

A Procuradoria Jurídica da 
Câmara, representada pelo 
advogado Diemerson Castilho, 
protocolou junto à Vara da 
Fazenda, na noite da última de 
terça-feira (22), apresentação 
de argumentos introdutórios, 

a qual reforçou serem ine-
xistentes os requisitos para 
o deferimento da tutela de 
urgência protocolada pela 
defesa de Pozzobom.

Apesar da batalha jurí-
dica, a juíza, em sua decisão 
disse que concedia “a limi-
nar pretendida, para o fim 
de determinar a suspensão 
da Comissão Processante 
instituída pela Câmara de 
Vereadores de Umuarama, 
no dia 07/06/2021, até o julga-
mento final desta demanda”.
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É COMIDA SAUDÁVEL 
NA MESA DE QUEM 
MAIS PRECISA.

Em parceria com as CEASAs, o Governo criou o Banco 
de Alimentos Comida Boa. Agora, alimentos nutritivos 
que eram descartados se transformam em refeições 
para quem mais precisa.

Saiba mais em: 
www.agricultura.pr.gov.br/rededeprotecaoalimentar

Luiz Ribeiro 
Beneficiado - Casa do Vovô.

Quatro milhões de paranaenses já
receberam primeira dose da vacina

Mais de 4 milhões de para-
naenses já receberam a pri-
meira dose da vacina contra a 
covid-19. Foram 4.007.506 apli-
cadas até a última quinta (24), 
o que significa que 38,36% da 
população do Estado já iniciou 
sua imunização.

O montante representa 
75,48% das doses administra-
das no Paraná até então. No 

total, as 399 prefeituras apli-
caram 5.308.694 doses, sendo 
as 1.301.188 D2 (24,52%), que 
garantem a eficácia completa 
na imunização. Com esse 
número o Estado alcançou 
12,45% dos paranaenses total-
mente imunizados.

“Comemoramos mais um 
importante marco na vaci-
nação do Paraná. Contamos 
com a agilidade dos muni-
cípios para fazer com que a 
vacinação aconteça cada vez 
mais rapidamente, de acordo 
com a quantidade de doses 
que são encaminhadas pelo 
Ministério da Saúde. Reforço 
que vacina boa é aquela que 
vai para o braço da população”, 
afirmou o secretário estadual 
da Saúde, Beto Preto.

Entre as primeiras doses 
aplicadas, a maior parte 
(60%) foram fabricadas pela 
Fundação Oswaldo Cruz, na 
parceria com AstraZeneca 
e Universidade de Oxford. 

Média
No Paraná, a média da veloci-
dade de aplicação de vacinas na 
população está acima da brasileira 
tanto na primeira como na se-
gunda dose. Em levantamento do 
consórcio de veículos de impren-
sa, até a noite da quarta (23), o 
País havia vacinado 31,74% dos 
brasileiros, cerca de sete pontos 
percentuais abaixo da média 
paranaense (38,36%). Com re-
lação à D2, a média também é 
superior. No Brasil, 11,64% da 
população já receberam am-
bas as doses. O Paraná supera 
essa média em cerca de um 
ponto percentual (12,45%).

A Coronavac, do Instituto 
Butantan/Sinovac, repre-
senta 30,3% do total ,  e 
a  Cominarty,  da Pf izer/

BioNTech, equivale a 9,6%.
Os dados são do Vacinômetro 

do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mantido com dados 

contidos na Rede Nacional 
de Dados em Saúde (RNDS) 
e atualizados em tempo real 
pelos municípios.

SECRETÁRIO Beto Preto comemora o importante marco na vacinação do Paraná e a agilidade dos municípios no processo de imunização

SESA
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Gratidão
Umuarama

Todo município é feito de pessoas. 
Moradores, trabalhadores e 
empreendedores que juntos cooperam 
com o desenvolvimento local.

Nossa homenagem se resume em 
#gratidão por toda essa gente que 
faz a diferença na comunidade.

26 de junho
66 anos de Umuarama

Parabéns por mais um ano dessa grande história.

Anúncio Aniversário Umuarama _ 15,4cm x 15cm.indd   1 23/06/2021   14:18

Município oferece
curso de auxiliar
de mecânica industrial

A Agência do Trabalhador 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de 
Umuarama preparou mais 
um curso gratuito para quali-
ficação de mão de obra, desta 
vez em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), na área de 
auxiliar de mecânica indus-
trial. Serão 160 horas de aulas 
com início previsto para 12 de 
julho e término em 29 de outu-
bro deste ano.

Os requisitos para partici-
par do curso são idade acima 
de 16 anos e ensino funda-
mental incompleto. O número 
mínimo de participantes é de 
25 e o máximo é de 30. As aulas 
serão aplicadas de segunda 
a sexta-feira, das 13h30 às 
17h30. Para matrícula, os inte-
ressados deverão se cadastrar 
pelo link cutt.ly/Rn8n8al. No 
cadastro o aluno deve inserir 
foto e digitaliza os seguintes 
documentos: RG, CPF e com-
provante de endereço. Se for 

menor de 18 anos, RG e CPF do 
responsável.

Caso o aluno tenha dificul-
dades para realizar a matrí-
cula online ele pode procurar 
o Senai, que fica na Rua Capital 
da Amizade, 2635, Jardim 
Colibri – fone (44) 3639-1220. 
As matrículas estão abertas 
e serão aceitas até 09/07 de 
segunda a sexta, das 8h às 
19h, na secretaria escolar da 
Unidade Senai – Umuarama.

O objetivo deste curso é 
estimular a geração de renda 
e o protagonismo dos jovens e 
adultos, por meio da inclusão 
sócioprodutiva, ofertando um 
conjunto de serviços na área 
de educação em parceria com 
outros protagonistas, bus-
cando a formação contínua, o 
avanço da educação e conheci-
mento e a promoção da quali-
dade de vida para trabalhado-
res e comunidades.

OS requisitos para participar do curso são idade acima de 16 anos e ensino fundamental 
incompleto. O número mínimo de participantes é de 25 e o máximo é de 30

ASSESSORIA/SECOM

 

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

Parques lineares
A instalação de parques 
lineares por meio do Programa 
Estadual Parques Urbanos 
deve mudar o visual de muitos 
municípios do Norte Pioneiro, 
além de atrair mais turismo 
para a região e melhorar o 
meio ambiente. Essas áreas 
configuram muito mais do que 
um espaço de lazer e con-
vivência que deixa a cidade 
mais bonita e agradável, 
sendo também importan-
tes para a preservação dos 
locais, chamadas pelos espe-
cialistas de “fundos de vale”.

Contra covid
A empresa paranaense Belcher 
Farmacêutica, de  Maringá, 
assinou com o Ministério 
da Saúde um contrato para 
intermediar a aquisição de 60 
milhões de doses da vacina 
Convidecia, da chinesa Can-
Sino Biologics, em conjunto 
com a Academia de Ciências 
Médicas Militares da China. 
A vacina, de dose única, 
tem 65% de eficácia contra a 
covid-19 e previne 90% dos 
casos graves.

Contra covid II
A entrega das vacinas interme-
diadas pela Belcher deve ser 
feita entre o terceiro e quarto 
trimestre deste ano. A Anvisa 
ainda não aprovou a vacina 
da CanSino para uso emer-
gencial; o pedido foi feito em 
19 de maio e permanece em 
análise. O preço negociado 
por dose é de US$ 17. 

Fura-fila
Projeto de lei aprovado pela 
Assembleia Legislativa do 
Paraná prevê multa de até R$ 
56 mil para quem furar a fila 
da vacina da covid-19. A pro-
posta do deputado Delegado 
Francischini lista uma série de 
penalidades como o impedi-
mento de receber a segunda 

O secretário da Casa Civil, Guto Silva, e o secretário do Desen-
volvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, anuncia-

ram a construção do Passeio Costaneiro da Integração. O parque 
está sendo projetado para integrar as cidades de Santo Antônio 
do Sudoeste, no Paraná, e San Antonio, na Argentina. O Passeio 

Costaneiro da Integração prevê uma área integrada com aproxima-
damente de 1,5 km de extensão. Nos dois lados serão implan-
tados mirantes, ciclovias, lagos, decks, academias ao ar livre e 

instalações urbanas.  

Passeio Costaneiro  CASA CIVIL

dose, veto para benefícios ou 
incentivos fiscais e multa. As 
penalidades serão aplicadas 
a quem receber vacina, bur-
lando, de qualquer modo, a 
ordem de vacinação estabele-
cida pelo Poder Público.

Bons sinais
O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
declarou que a vacinação está 
fazendo a roda da economia 
voltar a girar: “O aumento do 
consumo e o crescimento de 
1,5% no PIB neste primeiro 
quadrimestre são mostras 
evidentes de que a economia 
está dando sinais de cresci-
mento e há perspectivas de 
expansão no pós covid, fruto 
da imunização pela vacina”.

Delta plus
Ao menos 11 países já 
identificaram a variante Delta 
plus, uma mutação da Delta, 
detectada pela primeira vez 
na Índia. O fato liga um sinal 
de aler ta sobre uma possível 
maior capacidade de trans-
missão da cepa, citada pela 
primeira vez no Reino Unido 
no começo deste mês. O 
governo indiano, que também 
já registrou casos da Delta 
plus, teme que ela cause nova-
mente um colapso no país. 

Campanha nacional
O Brasil chegou, na última 
semana, a 150 dias de 
aplicação de vacinas contra 
a covid-19, com 83 milhões 
de antígenos administrados e 
cerca de 11,9% da população 
imunizada com as duas doses. 
Embora o número de aplica-
ções seja alto, está aquém do 
que foi visto em outros países. 
A esperança é que com a 
chegada de mais 3 milhões de 
doses do fármaco da Janssen 
doadas pelos EUA pode ajudar 
o Brasil a elevar a taxa de vaci-
nação mais rapidamente.
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Atividades presenciais
retornam gradativamente
no Centro da Juventude

Na próxima terça-feira (29) o 
Centro da Juventude (Ceju) inicia 
o retorno gradativo das crianças, 
adolescentes e jovens já matricu-
lados para as oficinas presenciais, 
que eram atendidos em 2020 – 
antes da pandemia de Covid-19. 
“Neste momento retornaremos 
com as oficinas de karatê e artesa-
nato, ambas sem contato físico”, 
informou a coordenadora Bruna 
Daiane de Lima.

Manter o distanciamento e 
utilizar materiais individuais são 
algumas das medidas adotadas 
para garantir a segurança dos par-
ticipantes. As oficinas serão de 
forma escalonada, intercalando 
modalidades e horários para não 
turmas no mesmo período, evi-
tando aglomerações. Cada turma 
terá até seis participantes.

“Estamos seguindo todos os 
protocolos de segurança relacio-
nados à pandemia bem como as 
orientações realizadas pelo nosso 
município através do COE (Centro 
de Operações de Enfrentamento 
à Covid-19), que orientou sobre a 
Resolução Sesa n° 98/2021 que traz 
a construção de um Protocolo de 
Biossegurança”, acrescentou Bruna.

Para o retorno presencial foi 
adotada uma autorização dos pais 
ou responsáveis. Na assinatura do 
documento, eles foram informados 
sobre a responsabilidade diante 

todos os cuidados que deverão ter, 
como o uso obrigatório de másca-
ras, higienização dos pés e mãos 
na entrada, aferição da tempera-
tura corporal, distanciamento, 
não compartilhar objetos, entre 
outros, que são fundamentais 
para evitar a contaminação e dis-
seminação do coronavírus.

Outro ponto importante trazido 
da resolução Sesa e do Protocolo 
de Biossegurança do Ceju é a orien-
tação a não realizar atividades de 
forma presencial com crianças, 
adolescentes e jovens que perten-
çam aos grupos de risco, ou que 
convivam ou residam com pes-
soas dos referidos grupos (idosos 
com 60 anos ou mais, gestantes em 

qualquer idade gestacional, lactan-
tes com filhos de até seis meses de 
vida e pessoas com condições clí-
nicas especiais).

A lista de comorbidades inclui 
cardiopatias graves ou descompen-
sadas (insuficiência cardíaca, infar-
tados, revascularizados, portadores 
de arritmias, hipertensão arterial 
sistêmica descompensada, pneu-
mopatias graves ou descompensa-
das (portadores de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica – DPOC ou asma 
moderada/grave); imunodeprimidos; 
doentes renais crônicos em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5), doença 
hepática em estágio avançado, dia-
béticos conforme juízo clínico, e obe-
sidade (IMC maior que 40).

AS oficinas serão de forma escalonada, intercalando modalidades e horários para não turmas no 
mesmo período, evitando aglomerações
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Sem costas-quentes
A direção do DEM não suporta mais o deputado Luís Miranda 
(DF). Aguarda os próximos capítulos em Brasília para expulsá-
-lo do partido. Quem o segurou na legenda quando denunciado 
por série de estelionatos foi o deputado Rodrigo Maia, então 

presidente da Câmara - que já foi expulso da sigla. Duas 
perguntas de senadores estão prontas na CPI da Pandemia 

pra ouvir os irmãos Miranda (o deputado e o servidor do 
Ministério da Saúde) sobre o caso Covaxin: Por que só depois 
de três meses do episódio decidiram revelar o caso? E o que 
o presidente fez para investigar o que os irmãos relataram de 

suposto esquema na pasta?

Sem recuo
Continua a luta do presidente 
do TSE, ministro Luís Bar-
roso, para provar o que é fato 
há 25 anos: a segurança da 
urna eletrônica nos pleitos. 
“Voto impresso é menos 
seguro que o eletrônico e 
significará ‘usina de proble-
mas’”, disse a presidentes 
dos TREs.

Guerra das vacinas
Tem lobista de laboratórios 
saindo do Ministério da 
Saúde com algumas deze-
nas de milhões de reais só 
de comissões da venda das 
vacinas contra a covid-19.

Agulhada$
Para não ter ciumeira e evitar 
processos que travem as 
compras, o Governo está 
agradando a todos os labora-
tórios. Comprando muito de 
cada uma das vacinas.

Lotos municipais
A decisão do Supremo Tribunal 
Federal em setembro do ano 
passado de dar aval para que 
municípios tenham suas lote-
rias próprias ainda é encarada 
com timidez pelos prefeitos, 
embora haja sinais de avan-
ços. O município de Guarulhos, 
na Grande São Paulo, aprovou 
lei e será o primeiro a ter sua 
loteria. A modalidade ainda 
não definida.

Reforço no caixa
Em Porto Alegre, a Câmara 
de Vereadores já analisa um 
projeto de lei similar. Se, por 
um lado, as loterias - ainda 
precisam de regulamentação 
- podem ser um reforço de 
caixa imediato para o caixa 
das prefeituras, o cenário 
gerou preocupação nas casas 
lotéricas. O assunto vai 
render, garante o especialista 
em jogos Magnho José, presi-
dente do Instituto Jogo Legal.

Direito de protesto
 Mais uma derrota do pre-
sidente Jair Bolsonaro e 

do ex-ministro da Justiça 
André Mendonça - o poten-
cial novo ministro do STF. 
A Terceira Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
trancou inquérito da Polícia 
Federal contra um cidadão 
de Palmas (TO) que pagou 
a publicidade de outdoors 
com as frases “Vaza Bolso-
naro” e “Impeachment Já”. 

País dos protestos
O Brasil virou o País da polari-
zação política. Toda semana 
tem uma grande manifesta-
ção a favor de Bolsonaro ou 
Lula da Silva. A próxima é 
domingo, em Copacabana, no 
Rio. O Grupo Conservador do 
Brasil faz protesto pela “con-
tagem dos votos sem fraude” 
na eleição do ano que vem.

MERCADO
Covid no 
Compliance
A pandemia trouxe efeitos 
negativos na implementação 
e sustentação dos programas 
de compliance das empre-
sas, aponta o novo estudo da 
ICTS Protiviti com avaliação 
de mais de 3 mil empresas 
brasileiras nos últimos 5 
anos. Houve redução de 56% 
no interesse delas sobre o 
tema em 2020.
 

Covid na lei
Outro dado alarmante é 
que 58% delas nem sequer 
mapearam seus riscos 
frente à Lei Anticorrupção 
e outras regulações às 
que estão sujeitas. E 66% 
das organizações não têm 
plano de ação e prazos para 
tratamento dos pontos de 
melhoria identificados.

Fraudes bloqueadas
Pesquisa da Konduto revela 
que, em maio, foram evitados 
R$ 74 milhões em compras 
fraudulentas no e-commerce, 
quantia 12% maior do que 
a registrada em abril. A 
empresa analisou mais de 
26,9 milhões de pedidos.
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Umuarama completa 66 anos repletos de conquistas e de desenvolvimento

Protagonista de uma his-
tória de transformação, soli-
dariedade e beleza, entre 
outros adjetivos, Umuarama 
completa 66 anos neste 
sábado, 26 de junho, e para 
celebrar essa data especial 
é importante conhecer um 
pouco da realidade. Com 
aglomerações e eventos 

A cidade e suas peculiaridades
 Lugar alto e ensola-

rado, onde os amigos se 
encontram: a tradução 
da palavra indígena que 
dá nome à cidade mos-
tra um pouco da sua per-
sonalidade. Com 112,5 
mil habitantes, muitas 
praças, avenidas largas e 

bem sinalizadas, Umuarama 
é famosa pela receptividade e 
pelo carinho com que acolhe 
visitantes, consumidores da 
região e investidores.

O clima tropical torna o 
município um bom lugar para 
se viver, classificado entre as 
100 melhores cidades para 

investir no Brasil (Revista 
Exame). Impulsionada pela 
agricultura, pecuária, indús-
tria moveleira e de alimentos, 
comércio forte e vasta lista de 
serviços, movimenta a econo-
mia regional e é recordista na 
geração de empregos.

Polo universitário com 

diversas instituições e dezenas 
de cursos – incluindo Medicina 
–, Umuarama desponta ainda 
na área de saúde com cinco 
grandes hospitais, diversas clí-
nicas, dezenas de farmácias e 
uma saúde pública bem estru-
turada. Esse desenvolvimento 
é comprovado pela atração 

públicos restritos, em aten-
dimento aos decretos de 
enfrentamento da pandemia, 
não foram organizadas festi-
vidades com público, mas no 
mundo virtual a alegria e a 
criatividade podem ser feste-
jadas com toda a segurança.

A programação online 
co n to u  co m  a çõ e s  d a 

Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (projeto “Life 
Dance” às sextas-feiras, com 
a educadora física Karina 
Neri e convidados), a série de 
vídeos “Histórias que eu sei”, 
resgatando histórias com o 
olhar de quem viveu e vive 
por aqui, nas redes sociais da 
Prefeitura, e neste sábado a 

Missa em Ação de Graças na 
Paróquia São Francisco de 
Assis, às 18h30.

“Este é um momento 
muito importante para nós, 
umuaramenses. O mundo 
vive uma era de lutas e 
requer cuidados para que 
cada um fique protegido da 
pandemia. Mesmo assim, 

 Apesar dos efeitos da 
pandemia sobre a econo-
mia regional, a geração de 
empregos tem aumentado 
em Umuarama nos últi-
mos meses. Seguidamente 
a Agência do Trabalhador, 
organismo da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Turismo tem obtido bons 
resultados. Em maio de 2021 
o saldo positivo se repetiu.

Com 216 trabalhado-
res colocados no mercado 
de trabalho, Umuarama 
ficou em 7º lugar entre as 
agências do Paraná em 
volume de contratações. 
Comparado a maio de 2020, 
quando 102 pessoas conse-
guiram empregos através da 
agência, o crescimento foi 
de aproximadamente 112%. 
No período de 3 a 31 de 
maio deste ano, a Agência 
do Trabalhador atendeu 
1.720 pessoas procurando 
trabalho e a 346 trabalha-
dores que deram entrada no 

FOTOS: TIAGO BOEING/ASSESSORIA/PMU

Município empreendedor com 
portas abertas às oportunidades

não podemos deixar essa 
data passar em branco. Com 
fé, esperança e coragem 
vamos superar os desafios 
e continuar nesta linda tra-
jetória de desenvolvimento, 
tornando a cidade cada vez 
melhor para a nossa que-
rida população”, desejou o 
prefeito Celso Pozzobom.

H á  p o u c o s  m e s e s 
Umuarama ganhou novos 
supermercados de ata-
cado, um dos maiores e mais 
modernos shoppings centers 
do interior do Paraná, o novo 
Terminal Rodoviário Municipal, 
a reforma e ampliação do 
Aeroporto Regional Orlando 

de novos empreendimen-
tos, pelo saldo positivo na 
geração de empregos – que 
colocam a cidade em posi-
ção de destaque no Estado 
– e também pela alta taxa de 
sucesso das empresas, tanto 
individuais, quanto peque-
nas e grandes iniciativas.

de Carvalho, novos acessos 
duplicados, ciclovias em todas 
as regiões da cidade, reformas 
e ampliações em praticamente 
todas as unidades de ensino, 
revitalizações e novas unidades 
de saúde e um cuidado espe-
cial com o meio ambiente.

A  a n t i ga  e ro s ã o  d o 

Centro Poliesportivo deu 
lugar a pistas de caminhada 
e de pedal com calçamento, 
gramado e em breve novas 
obras de paisagismo.

A administração municipal 
tem feito a sua parte para o 
progresso da cidade e as ações 
administrativas ecoam com as 

esperanças e a confiança da 
população. “Umuarama bate 
recordes seguidos na constru-
ção civil, tem melhorado cons-
tantemente os índices educa-
cionais e o desenvolvimento 
humano. Mesmo sob os efeitos 
da pandemia, nossa econo-
mia vem se sustentando e até 

crescendo em vários setores, 
prova disso é a grande oferta 
de empregos. Para atender 
à demanda das empresas 
temos oferecido cursos de 
qualificação profissional 
gratuitos nas mais diferen-
tes áreas”, lembrou o prefeito 
Celso Pozzobom.

Comércio pujante e economia inabalável 

Seguro-Desemprego.
A duplicação da rodo-

via PR-323 entre o trevo do 
Gauchão e o entroncamento 
para Mariluz e Goioerê vai tra-
zer novo fôlego aos empreen-
dimentos na entrada da 
cidade – incluindo a Plusval/
Levo Alimentos, em franca 

expansão, e outras grandes 
empresas – e mais segurança 
para o alto fluxo de motoristas 
que diariamente trafegam 
pelo local. As estradas rurais 
de Umuarama nunca foram 
tão bem cuidadas, algumas 
inclusive pavimentadas para 
levar desenvolvimento ao 

setor rural, além de con-
forto e segurança para os 
produtores.

Mais estradas serão pavi-
mentadas nos próximos anos 
pela Prefeitura e o cuidado 
com a malha asfáltica urbana 
será mantido. “Implantamos 
novas avenidas, ampliando 

os caminhos entre os bair-
ros e a região central, para a 
cidade crescer em todas as 
direções, e também realiza-
mos um dos maiores progra-
mas de recapeamento asfál-
tico e micropavimentação 
da história de Umuarama”, 
lembrou o prefeito.

Desafios do 
presente para um 
futuro promissor

 “Temos muitos desa-
fios pela frente, mas tam-
bém muita vontade de 
trabalhar e uma equipe 
dedicada e competente 
que está fazendo a dife-
rença. Apesar do momento 
difícil que a cidade atra-
vessa na área de saúde, 
que demanda grande 
esforço e investimentos 

para salvar vidas, temos 
um ótimo futuro pela frente 
e estamos preparando nossa 
querida Umuarama para 
crescer ainda mais, com 
saúde e qualidade de vida. 
Tivemos muitas conquis-
tas nesses 66 anos, mas o 
melhor ainda está por vir”, 
completou Celso Pozzobom. 
“Parabéns, Umuarama!”
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Umuarama completa 66 anos repletos de conquistas e de desenvolvimento

Protagonista de uma his-
tória de transformação, soli-
dariedade e beleza, entre 
outros adjetivos, Umuarama 
completa 66 anos neste 
sábado, 26 de junho, e para 
celebrar essa data especial 
é importante conhecer um 
pouco da realidade. Com 
aglomerações e eventos 

A cidade e suas peculiaridades
 Lugar alto e ensola-

rado, onde os amigos se 
encontram: a tradução 
da palavra indígena que 
dá nome à cidade mos-
tra um pouco da sua per-
sonalidade. Com 112,5 
mil habitantes, muitas 
praças, avenidas largas e 

bem sinalizadas, Umuarama 
é famosa pela receptividade e 
pelo carinho com que acolhe 
visitantes, consumidores da 
região e investidores.

O clima tropical torna o 
município um bom lugar para 
se viver, classificado entre as 
100 melhores cidades para 

investir no Brasil (Revista 
Exame). Impulsionada pela 
agricultura, pecuária, indús-
tria moveleira e de alimentos, 
comércio forte e vasta lista de 
serviços, movimenta a econo-
mia regional e é recordista na 
geração de empregos.

Polo universitário com 

diversas instituições e dezenas 
de cursos – incluindo Medicina 
–, Umuarama desponta ainda 
na área de saúde com cinco 
grandes hospitais, diversas clí-
nicas, dezenas de farmácias e 
uma saúde pública bem estru-
turada. Esse desenvolvimento 
é comprovado pela atração 

públicos restritos, em aten-
dimento aos decretos de 
enfrentamento da pandemia, 
não foram organizadas festi-
vidades com público, mas no 
mundo virtual a alegria e a 
criatividade podem ser feste-
jadas com toda a segurança.

A programação online 
co n to u  co m  a çõ e s  d a 

Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (projeto “Life 
Dance” às sextas-feiras, com 
a educadora física Karina 
Neri e convidados), a série de 
vídeos “Histórias que eu sei”, 
resgatando histórias com o 
olhar de quem viveu e vive 
por aqui, nas redes sociais da 
Prefeitura, e neste sábado a 

Missa em Ação de Graças na 
Paróquia São Francisco de 
Assis, às 18h30.

“Este é um momento 
muito importante para nós, 
umuaramenses. O mundo 
vive uma era de lutas e 
requer cuidados para que 
cada um fique protegido da 
pandemia. Mesmo assim, 

 Apesar dos efeitos da 
pandemia sobre a econo-
mia regional, a geração de 
empregos tem aumentado 
em Umuarama nos últi-
mos meses. Seguidamente 
a Agência do Trabalhador, 
organismo da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Turismo tem obtido bons 
resultados. Em maio de 2021 
o saldo positivo se repetiu.

Com 216 trabalhado-
res colocados no mercado 
de trabalho, Umuarama 
ficou em 7º lugar entre as 
agências do Paraná em 
volume de contratações. 
Comparado a maio de 2020, 
quando 102 pessoas conse-
guiram empregos através da 
agência, o crescimento foi 
de aproximadamente 112%. 
No período de 3 a 31 de 
maio deste ano, a Agência 
do Trabalhador atendeu 
1.720 pessoas procurando 
trabalho e a 346 trabalha-
dores que deram entrada no 

FOTOS: TIAGO BOEING/ASSESSORIA/PMU

Município empreendedor com 
portas abertas às oportunidades

não podemos deixar essa 
data passar em branco. Com 
fé, esperança e coragem 
vamos superar os desafios 
e continuar nesta linda tra-
jetória de desenvolvimento, 
tornando a cidade cada vez 
melhor para a nossa que-
rida população”, desejou o 
prefeito Celso Pozzobom.

H á  p o u c o s  m e s e s 
Umuarama ganhou novos 
supermercados de ata-
cado, um dos maiores e mais 
modernos shoppings centers 
do interior do Paraná, o novo 
Terminal Rodoviário Municipal, 
a reforma e ampliação do 
Aeroporto Regional Orlando 

de novos empreendimen-
tos, pelo saldo positivo na 
geração de empregos – que 
colocam a cidade em posi-
ção de destaque no Estado 
– e também pela alta taxa de 
sucesso das empresas, tanto 
individuais, quanto peque-
nas e grandes iniciativas.

de Carvalho, novos acessos 
duplicados, ciclovias em todas 
as regiões da cidade, reformas 
e ampliações em praticamente 
todas as unidades de ensino, 
revitalizações e novas unidades 
de saúde e um cuidado espe-
cial com o meio ambiente.

A  a n t i ga  e ro s ã o  d o 

Centro Poliesportivo deu 
lugar a pistas de caminhada 
e de pedal com calçamento, 
gramado e em breve novas 
obras de paisagismo.

A administração municipal 
tem feito a sua parte para o 
progresso da cidade e as ações 
administrativas ecoam com as 

esperanças e a confiança da 
população. “Umuarama bate 
recordes seguidos na constru-
ção civil, tem melhorado cons-
tantemente os índices educa-
cionais e o desenvolvimento 
humano. Mesmo sob os efeitos 
da pandemia, nossa econo-
mia vem se sustentando e até 

crescendo em vários setores, 
prova disso é a grande oferta 
de empregos. Para atender 
à demanda das empresas 
temos oferecido cursos de 
qualificação profissional 
gratuitos nas mais diferen-
tes áreas”, lembrou o prefeito 
Celso Pozzobom.

Comércio pujante e economia inabalável 

Seguro-Desemprego.
A duplicação da rodo-

via PR-323 entre o trevo do 
Gauchão e o entroncamento 
para Mariluz e Goioerê vai tra-
zer novo fôlego aos empreen-
dimentos na entrada da 
cidade – incluindo a Plusval/
Levo Alimentos, em franca 

expansão, e outras grandes 
empresas – e mais segurança 
para o alto fluxo de motoristas 
que diariamente trafegam 
pelo local. As estradas rurais 
de Umuarama nunca foram 
tão bem cuidadas, algumas 
inclusive pavimentadas para 
levar desenvolvimento ao 

setor rural, além de con-
forto e segurança para os 
produtores.

Mais estradas serão pavi-
mentadas nos próximos anos 
pela Prefeitura e o cuidado 
com a malha asfáltica urbana 
será mantido. “Implantamos 
novas avenidas, ampliando 

os caminhos entre os bair-
ros e a região central, para a 
cidade crescer em todas as 
direções, e também realiza-
mos um dos maiores progra-
mas de recapeamento asfál-
tico e micropavimentação 
da história de Umuarama”, 
lembrou o prefeito.

Desafios do 
presente para um 
futuro promissor

 “Temos muitos desa-
fios pela frente, mas tam-
bém muita vontade de 
trabalhar e uma equipe 
dedicada e competente 
que está fazendo a dife-
rença. Apesar do momento 
difícil que a cidade atra-
vessa na área de saúde, 
que demanda grande 
esforço e investimentos 

para salvar vidas, temos 
um ótimo futuro pela frente 
e estamos preparando nossa 
querida Umuarama para 
crescer ainda mais, com 
saúde e qualidade de vida. 
Tivemos muitas conquis-
tas nesses 66 anos, mas o 
melhor ainda está por vir”, 
completou Celso Pozzobom. 
“Parabéns, Umuarama!”
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Para
béns

UMU A R AM A

Produtor tem apenas mais uma
semana para atualizar rebanho

Fa l t a m  a p e n a s  s e t e 
dias para encerrar o prazo 
de atualização cadastral 
do rebanho paranaense. 
Diferentemente de 2020, 
quando houve duas etapas, 
neste ano o período único 
começou em 1º de maio e 
termina em 30 de junho.

O s  ú l t i m o s  n ú m e r o s 
divulgados pela Agência 
de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) ontem 
(quinta-feira, 24) apontam 
que 63,5% das propriedades 
rurais tiveram seus rebanhos 

atualizados. Faltam, por-
tanto, 36,5%.

J u s s a r a ,  M a t i n h o s , 
Ourizona, Pontal do Paraná, 
São Carlos do Ivaí, São Jorge 
do Ivaí, São Manoel do Paraná 
e Tunas do Paraná atingiram 
100%. Outros 28 municípios 
estão acima de 90% e 46 
acima de 80%.

Os piores classificados são 
Porto Amazonas (30%), Campo 
Magro (25,8%), Quatro Barras 
(22,8%), Mandirituba (20,5%) 
e Colombo (13,9%), todos na 
região da Capital, além de 

Curitiba (28,7%).
A partir de 1º de julho, os 

produtores e criadores que 
não estiverem com o regis-
tro atualizado no sistema 
da Adapar terão negada a 
emissão da Guia de Trânsito 
Animal (GTA), impossibi-
litando a movimentação 
entre propriedades ou no 
transporte para abate. Além 
disso, o proprietário poderá 
ser multado em dez Unidades 
Padrão Fiscal (UPF). O valor 
da multa é de R$ 1.135,40 por 
propriedade. O Paraná deve produzir 38 milhões de 

toneladas de grãos na safra 2020/21, 
em uma área de 10,4 milhões de hecta-
res. Esse volume de produção representa 
8% menos do que o produzido na 
safra 2019/2020, em uma área 3% 
maior. Os números divulgados ontem 
(24) mostram os efeitos da longa 
estiagem, com perdas significativas na se-
gunda safra de feijão e na produção de 

milho safrinha, fundamental para abastecer o mercado de proteínas animais e para o cumprimento 
dos contratos internacionais. “O Brasil, infelizmente, teve uma perda significativa da produção 
de milho safrinha, quase comprometendo o abastecimento e exigindo das indústrias mais dinheiro 
para bancar o custo, viabilizando até a importação de milho para o suprimento interno”, afirma o 
secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

SEGUNDO a Adapar, 63,5% das propriedades rurais tiveram seus rebanhos atualizados

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

AEN
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Esposa de preso por rufianismo
ameaçava garotas de programa

A  s e g u n d a  f a s e  d a 
Operação Sky Rojo, foi desen-
cadeada ontem (24) pela 
Polícia Civil de Umuarama, 
que cumpriu ordem judicial 
de prisão contra uma mulher 
de 28 anos, companheira de 
um homem de 49, que havia 
sido preso na primeira fase 
da ação policial. O casal, 
preso preventivamente, é 
acusado rufianismo (moda-
lidade de lenocínio que obje-
tiva o lucro através da explo-
ração de prostituição alheia).

A mulher foi presa em casa, 
no Conjunto São Cristóvão.

‘Operação Samurai’ prendeu líder do tráfico em Umuarama
A Polícia Civil de Altônia 

desencadeou na manhã de 
ontem (24), a fase final da 
Operação Samurai, cu m -
prindo quatro mandados 
de prisão temporária e seis 
de busca e apreensão em 

No imóvel também foi 
cumprido mandado judicial 
de busca, ocasião em que foi 
apreendida uma balança de 
precisão, um par de algemas, 
uma carteira do Departamento 
Penitenciário (Depen), um car-
regador de pistola de calibre 
380 milímetros, munições e 
aparelhos celulares.

A primeira fase da opera-
ção foi desencadeada no dia 
27 de maio, ocasião em que a 
Polícia Civil deu continuidade 
às investigações que apuram 
o envolvimento da compa-
nheira do homem detido. O 

casal atuava na exploração 
das garotas de programa e, 
mesmo de dentro da cadeia, 
os policiais descobriram que 
o homem preso ameaçava 
as garotas de programa com 
ajuda da mulher que perma-
necia em liberdade.

“Em razão disso, repre-
sentou-se pela expedição do 
mandado de prisão preven-
tiva e busca e apreensão em 
desfavor da esposa, que foi 
capturada e permanece presa 
à disposição da Justiça”, 
informou o delegado Osnildo 
Carneiro Lemes.

residências de Altônia e de 
Umuarama. O objetivo foi a 
apreensão de drogas, armas 
e outros materiais de prova.

Os mandados são frutos de 
investigação iniciada em abril 
do ano passado, ocasião em 

que foram apreendidos 570 
quilos de maconha e foram 
presas três pessoas, além da 
apreensão de vários veículos.

A ação de ontem resultou 
na apreensão de cerca de 
1,2 quilo de maconha, uma 

pistola calibre 765 e celulares 
e na prisão do líder da organi-
zação, identificado pelas ini-
ciais L.J.C, de 30 anos. Este 
foi preso em Umuarama.

Em Altônia foram detidos 
A.P.A, de 33 anos, e M.O.F, de 

22. Outros três integrantes do 
bando são considerados foragi-
dos. Dois em Ribeirão Preto/SP e 
o terceiro em Cariacica/ES.

O nome da operação faz 
menção ao apelido do líder 
da organização para o tráfico.

ALEX MIRANDA

ALÉM da prisão, a polícia apreendeu par de algemas, celulares, carregador de pistola e 
uma balança de precisão
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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

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

FOX XTREME MB             18/18 PRATA COMPLETO R$ 58.900.00

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

PR separa 439,3 mil vacinas para
novos grupos e inicia distribuição

O Governo do Estado rece-
beu 439.340 vacinas contra a 
covid-19 na tarde de ontem 
(24), referente à 27ª pauta de 
distribuição do Ministério da 
Saúde. São 211.200 doses da 
CoronaVac/Butantan, 136.890 
da Pfizer/BioNTech e 91.250 
da Janssen.

Este é o primeiro lote com 
vacinas do braço farmacêutico 
da Johnson & Johnson, que 
utiliza a tecnologia de vetor 
viral, um vírus enfraquecido 
que transporta os genes virais 
para dentro das células, esti-
mulando a resposta imunoló-
gica. O imunizante é aplicado 
com esquema de dose única 
e, segundo o Ministério da 
Saúde, as vacinas podem ser 
utilizadas até agosto.

O secretário de Estado 
d a  S a ú d e ,  B eto  P reto, 

acompanhou o recebimento 
dos imunizantes no Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar). “Essas doses 
serão distribuídas a todos os 
municípios, de acordo com a 
nova estratégia do Governo 
do Estado, e seguindo a orien-
tação do governador Ratinho 
Junior, para acelerarmos a 
vacinação nos 399 municípios, 
com o objetivo de que todos 
possamos vencer juntos esse 
vírus”, disse.

DIVISÃO
As doses da Pfizer atende-

rão a população em geral de 
59 a 40 anos (123.649 doses 
+ 10% da reserva técnica). Os 
imunizantes da Janssen serão 
destinados a trabalhadores do 
transporte e pessoas em situa-
ção de rua.

Já as doses de CoronaVac 
vieram do Ministério da Saúde 
com o esquema completo, de 
primeira e segunda dose (D1 e 
D2), e devem atender a 95.072 
esquemas vacinais, mais a 
reserva técnica.

Distribuição
A expectativa da Secretaria é de que até a noite de hoje 

(sexta-feira, 25) todos os municípios já tenham doses 
disponíveis para aplicação. “Pretendemos iniciar a distri-
buição ainda nesta quinta-feira para a Capital e para os 
demais municípios na sexta. Disponibilizaremos toda a 
logística necessária, incluindo os aviões do Governo do 

Estado. Algumas Regionais devem retirar presencialmente 
via terrestre”, disse o diretor.

AS doses da Pfizer atenderão 
a população em geral de 59 a 40 

anos. Os imunizantes da
 Janssen serão destinados a 

trabalhadores do transporte e 
moradores de rua

AMÉRICO ANTONIO/SESA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “A angústia de ter perdido, 

não supera a alegria de ter 
um dia possuído.” 
(Santo Agostinho)

CEREJA
A coluna destaca parabéns aos  leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário. Nesta sexta (25) parabéns 
para Clóvis do Carmo, Marcia Keiko Shimizu 

Ramalho ,Yara Lopes de Freitas , Neusa 
Alves Veronez,  Raphael Rodrigues Men-
des e Thiago Mattos  Oliveira. No sábado 
(26) vivas para Márcio Luiz Guimarães, 

Fernando Scanavacca, Rubens dos Santos 
Silva, Rodrigo Vasconcelos Ulian e Juliano 
Batista do Amaral. No domingo  (27) vivas 
para Eduardo Cardoso Ferreira da Rosa, Elis 
Regina Comunello de Queiroz, Jair Bertoco, 
José Marcelo Matias Barboza e Thiago dos 
Santos Oliveira. Na segunda (28) parabéns 

para Danilo Magalhães Valero,  Roberto 
Aparecido Santos, Flavio Rosada, Thiago 
Pellegrineli, Danilo Magalhães Valero  e 

Simone Cruz. Da coluna: felicidades!

DESCE
O indicador Intenção de Consumo das 

Famílias  teve a quarta queda consecutiva 
no Paraná. O índice, apurado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo e pela Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR), ficou em 87,7 pontos, 
uma nova redução de 1,8% em relação 
a maio, quando havia caído 5,8% sobre 

abril. Essa diminuição vem sendo puxada 
principalmente pelas famílias de maior 
renda (acima de 10 salários mínimos). 

Nesta faixa de rendimentos, o ICF baixou 
4,4% na variação mensal. Entre as famílias 
de menor renda o indicador também caiu, 
mas um pouco menos: -1,1%. No cenário 
nacional, após duas quedas seguidas, o 

índice teve uma tímida melhora de 2,1% e 
marca 67,5 pontos. Mesmo com a redução, 

a intenção de consumo no Paraná até 
acima da média nacional.

PRÊMIO
O Prêmio Sebrae de Jornalismo está de 
volta com inscrições abertas a partir do 
dia 1º de julho. O objetivo principal da 
iniciativa é reconhecer o trabalho de 

profissionais da imprensa na cobertura da 
atuação dos temas relacionados ao univer-
so dos micro e pequenos negócios do país, 

por meio das diversas mídias existentes 
atualmente. A premiação será dividida em 
etapas regionais e nacional, com previsão 
do resultado final ser divulgado em janeiro 
de 2022. O prêmio para o grande finalista 

é um notebook e um smartphone de última 
geração, com configurações de alto desem-
penho e capacidade de edição de vídeos e 
fotos. o Prêmio Sebrae de Jornalismo tem 

como tema geral “A importância da micro e 
pequena empresa para o enfrentamento da 
pandemia”.  Serão aceitos trabalhos produ-
zidos entre o dia 1º de janeiro de 2020 até 
o dia 30 de agosto de 2021. As inscrições 
se encerram em 31 de agosto de 2021.

66 ANOS: 
A Missa de Ação de Graças pelo aniversário de Umuarama  acontecerá na Igreja Matriz, no sábado (26),  às 
18h30. Não haverá outras programações, a não ser as que estão sendo realizadas virtualmente nas redes sociais 
oficiais do município desde o início de Junho. 
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