
Castrapet começa hoje castração de
mais de 450 animais em Umuarama

CIRURGIAS OCORRERÃO NA QUADRA DA ESCOLA SOUZA NAVES

Parceria da Prefeitura de Umuarama com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, começa hoje 
o Programa de Esterilização Cães e Gatos. A castração gratuita é oferecida para animais a partir de quatro meses de idade 
até oito anos, de ambos os sexos, e visa assegurar o controle populacional dos animais de rua. l 6

Imunização

TCE valida
distribuição
das vacinas
no Paraná

l 4

CPI da Covid
Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu ontem 

José Antônio do Nascimento Junior, assessor 
especial lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 

responsável pela gestão dos contratos firmados com 
empresas prestadoras de serviço. A CPI convocou 
também para serem ouvidas na próxima semana a 

diretora de Finanças da Secretaria e um membro do 
Conselho Municipal de Saúde.  l 7
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Aneel reajusta
a bandeira
vermelha 2

em 52%
l 3

Homens são
maioria entre
vítimas fatais
da covid-19

l 8

Estudantes
recebem novas

videoaulas todas
as semanas

l 9
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Umuarama

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

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,83 - 3,22 8,06
IGP-M (FGV) 4,10 0,60 15,08 35,75
IGP-DI (FGV) 3,40 - 14,13 36,53

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,3202 1,3704 1,3575
IGP-DI (FGV) 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: 2ª parcela
vence em 30/06, com juros Selic de 1,00%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

25/5 a 25/6 0,5000 0,2019 0,0000
26/5 a 26/6 0,5000 0,2019 0,0000
27/5 a 27/6 0,5000 0,2019 0,0000
28/5 a 28/6 0,5000 0,2019 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,45% 29,18 
Vale ON +1,73% 112,51 
ItauUnibanco PN -0,99% 30,15 
Bradesco ON -0,61% 26,10 
Cogna ON -1,75% 4,49 
Braskem PNA +5,36% 59,32

IBOVESPA: -0,08% 127.327 pontos

Iene 110,55
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,71

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 4,9410 4,9420 -5,4%

PTAX  (BC) +0,1% 4,9444 4,9450 -5,5%

PARALELO +0,6% 4,8300 5,2300 -4,7%

TURISMO +0,6% 4,8300 5,2100 -4,8%

EURO -0,2% 5,8858 5,8885 -8,0%

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 29/06

Iene R$ 0,0447
Libra est. R$ 6,85
Peso arg. R$ 0,052
R$1: 1.362,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JUNHO

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 1.359,75 2,75 -11,2%
FARELO jul/21 348,40 -3,20 -11,9%
MILHO jul/21 694,50 19,00 5,7%
TRIGO jul/21 639,75 -6,25 -3,6%

SOJA 137,56 0,1% -12,6% 137,00
MILHO 73,29 1,6% -12,3% 75,00
TRIGO 74,63 1,1% -9,3% 77,00
BOI GORDO 308,27 0,2% 5,4% 310,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/06 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 29/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 146,00 -2,3% -12,6%
SOJA Paranaguá 150,00 -2,6% -14,3%
MILHO Cascavel 82,00 0,0% -11,8%

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. 20/7 físicas 15/7,domésticos 6/7
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Loterias
concurso: 2385Megasena

01 03 08 10 11 12 14 15 
18 19 20 21 23 24 25

Lotofácil concurso:2268

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 00 04 01 03 09 04

Super Sete concurso: 110C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2191

04 12 24 25 29 30 34 40 56 60 
67 69 72 74 83 88 94 97 98 99

Lotomania

27.751
59.180
54.129
29.305
25.013

29 32 41 53 55 72 78
BRASILIENSE/DF

12 30 47 48 74

JULHO

06 08 09 12 14 17 19

concurso: 5592

12 24 32 37 43 60

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Sol

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
24/06 - 15h40

Quarta 30/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 16
min 7

max 18
min -1

Cascavel
max 14
min 0

Foz do Iguaçu
max 15
min 2

max 17
min 1

Curitiba
max 13
min 1

FASES 
DA LUA

Geada

Quinta 1º/7/2021
Sol

Sexta 2/7/2021

Variante Delta varre a Ásia e a Oceania e
causa recorde diário de mortes na Rússia

Moscou - Vários países da 
Ásia e da Oceania, incluindo 
Austrália, Rússia e Malásia, ado-
taram novas medidas de restri-
ção para conter o aumento de 
novos casos de covid-19, causa-
dos pela propagação da variante 
Delta - identificada pela primeira 
vez na Índia -, mais infecciosa.

A Indonésia, que só vacinou 
com uma dose 10% da popula-
ção, vive o pior pico da doença, 
levando a alerta da Cruz Verme-
lha. Na Rússia, foram registradas 
652 mortes por covid-19 em 24 
horas, um recorde desde o iní-
cio da pandemia. Na segunda-
-feira (28), o governo da Malá-
sia anunciou que as ordens 
de permanência em casa em 
todo o país seriam estendidas 
indefinidamente.

A u to r i d a d e s  d e  H o n g 
Kong, por sua vez, proibiram 
voos do Reino Unido, onde os 
casos da variante Delta estão 
aumentando rapidamente. Em 

Taxa de transmissão no Brasil é a menor dos últimos 40 dias
Rio de Janeiro - A taxa de trans-

missão (Rt) da covid-19 no Brasil 
caiu para 0,98, segundo levan-
tamento do Imperial College de 
Londres, atualizado nessa terça-
-feira (29). O índice estava em 1,13 
no relatório divulgado na semana 
passada, o maior registrado desde 

março. A taxa divulgada ontem é a 
menor desde 18 de maio, quando 
estava em 0,91.

A taxa de contágio atual 
significa que cada 100 pessoas 
contaminadas transmitem a 
doença para outras 98 pessoas. 
Quando a taxa está acima de 

1, indica que a doença avança 
sem controle no País.

Dentro da margem de erro 
calculada pela universidade bri-
tânica, o Rt brasileiro atual pode 
variar de 0,76 a 1,08.

O Imperial College tam-
bém projeta que o Brasil deve 

registrar 13.100 óbitos pela 
covid-19 nesta semana, um 
aumento em relação à anterior, 
quando foram contabilizadas 
12.643 mortes pela doença.

Estatísticas nacionais apon-
tam que a média móvel de mor-
tes pela covid-19 no Brasil está em 

tendência de queda. Na segun-
da-feira, o País registrou a média 
móvel de 1.626 óbitos, uma redu-
ção de 18% em comparação com 
o cálculo de duas semanas atrás, 
segundo o consórcio de veículos da 
imprensa. É a menor desde o dia 9 
de março, quando estava em 1.572.

Bangladesh, soldados estão 
se preparando para patrulhar 
as ruas para fazer cumprir as 
ordens de permanência em 
casa, com novos casos se apro-
ximando rapidamente de seu 
pico no início de abril.

“A variante Delta da covid-19 
está dominando”, disse Robed 
Amin, porta-voz do Ministério da 
Saúde de Bangladesh, acrescen-
tando que os testes sugeriram 
que a cepa foi responsável por 
mais de 60% dos novos casos.

AUSTRÁLIA
Na Austrália, elogiada por 

sua resposta à pandemia, quase 
10 milhões de moradores rece-
beram a ordem de cumprir 
um confinamento em quatro 
grandes cidades do país, após 
um aumento rápido de casos. 
Depois dos habitantes de Syd-
ney, Darwin e Perth, os de Bris-
bane e várias áreas do estado 
de Queensland adotarão um 

confinamento a partir da noite 
dessa terça-feira, por pelo 
menos três dias.

Há algumas semanas, o país 
enfrenta um surto de casos, 
especialmente da variante 
Delta, devido a falhas nos siste-
mas de quarentena para viajan-
tes que chegam do exterior.

“São decisões difíceis. Há con-
finamentos nas grandes cidades, 
porque o vírus entra com as che-
gadas do exterior”, declarou a pri-
meira-ministra de Queensland, 
Annastacia Palaszczuk.

O governo conservador aus-
traliano tem sido criticado pela 
lentidão da campanha de vaci-
nação e pela falta de melhorias 
nos dispositivos de quarentena. 
Sob pressão, o primeiro-minis-
tro Scott Morrison anunciou 
que a vacinação será obrigató-
ria para funcionários de institui-
ções que cuidam de idosos e dos 
centros de quarentena.

Na Malásia, as infecções 

diárias atingiram o pico no início 
de junho, mas, mesmo depois de 
semanas de bloqueio, os novos 
casos caíram apenas 5% nas últi-
mas duas semanas, de acordo 
com dados do New York Times. 
Apenas 6% dos 33 milhões de 
habitantes do país estão total-
mente vacinados.

RÚSSIA
Em toda a Rússia, quase 

151 mil pacientes estão hos-
pitalizados com a covid-19, 
anunciou o ministro da Saúde, 
Mikhail Murashko, nessa terça-
-feira, alertando que a situação 
é “tensa”, já que há apenas 182 
mil leitos disponíveis. 

De acordo com Murashko, 
a vacinação finalmente acele-
rou no país, em um contexto 
de desconfiança da população 
a respeito das vacinas. Várias 
regiões, que enfrentam uma 
terceira onda epidêmica, deter-
minaram a obrigatoriedade da 

vacina para alguns grupos da 
população.

Em Moscou, epicentro da 
terceira onda, a situação conti-
nua sendo “extremamente difí-
cil”, destacou o prefeito Serguei 
Sobianin, que anunciou quase 
15 mil leitos ocupados, nível que 
classificou de “muito elevado 
porque uma parte importante 
(dos pacientes) está em situação 
grave ou muito grave, na UTI”.

ANTIVACINAS
O aumento das infecções e mor-

tes acontece no momento em que 
as autoridades tentam convencer 
os céticos a aceitar a vacina. 

A cepa Delta é uma das 
várias “variantes preocupan-
tes” identificadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde e 
pelos EUA.  A variante pode ser 
50% mais contagiosa do que a 
Alpha, que já se espalhou mais 
rapidamente, e surgiu no Reino 
Unido no ano passado.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Reunião na SEAB busca melhorias
para estradas rurais de Douradina

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) esteve acompanhando 
o prefeito de Douradina, 
Oberdam José de Oliveira, 
e o vice-prefeito, Aguinaldo 
Nakamura, em uma reunião 
na Secretária da Agricultura e 
do Abastecimento do Paraná 
(SEAB), em Curitiba.

Antes se reuniram com o 
diretor-geral da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Logística do Paraná (SEIL), 
José Brustolin Neto, onde 
trataram sobre a viabiliza-
ção de projetos importantes 
para o município. Na ocasião, 
o deputado Fernando Martins 
aproveitou para solicitar ser-
viços de manutenção nas 
rodovias da região Noroeste, 

em especial, nos trechos de 
Umuarama e Douradina.

Na SEAB, eles estiveram 
reunidos com o secretário da 
pasta, Norberto Ortigara, com 
quem trataram demandas 
importantes para o município.

“Na pauta da reunião, 

projetos ligados a melhoria 
das estradas rurais e tam-
bém um agradecimento ao 
secretário pela liberação de 
recursos na ordem R$ 180 
mil para o Projeto Cozinha 
Comunitária”,  lembrou o 
parlamentar.

PARLAMENTAR participa de reuniões com prefeitos de municípios do Noroeste nas se-
cretarias do Estado

ASSESSORIA

Foi protocolado na segunda (28) na Assembleia 
legislativa do Paraná, pelo deputado Requião 
Filho (MDB), pedido de informações junto a Se-
cretaria de Educação, solicitando esclarecimentos 
sobre as ações que envolvem a gestão da pasta, 
comandada por Renato Feder. Entre os questiona-
mentos, o parlamentar quer saber sobre a licitação 
da Prova Paraná e quais os procedimentos que já 
foram adotados internamente para apuração das 
irregularidades identificadas, no início de junho, 
quanto da realização “atrapalhada” da avaliação 
dos alunos da rede pública. Requião Filho tam-
bém questiona sobre a ausência da abertura de 
matrículas no Ensino Técnico e Profissionalizante, 
e solicita informações sobre a falta de internet em 
muitas escolas, falhas no registro de classe on-line, 
e sobre uma servidora suspeita de vender serviços 
de empresa particular para o Estado.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Aneel reajusta valor
da tarifa da bandeira
vermelha 2 em 52%

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL apro-
vou ontem (terça-feira, 29) a 
resolução que estabelece as 
faixas de acionamento e os 
adicionais das bandeiras tari-
fárias a partir de 1º de julho 
de 2021. O valor da bandeira 
tarifária patamar 2 referente a 
julho de 2021 será de R$ 9,492 
a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. A bandeira 
vigente em julho foi anunciada 
na última sexta-feira (25).

A diretoria da ANEEL deci-
diu também novos valores para 
as outras bandeiras. A amarela 
será de R$ 1,874 a cada 100 
kWh; a vermelha patamar 1, 
de R$ 3,971 a cada 100 kWh; 
e a vermelha patamar 2, de 
R$ 9,492 a cada 100 kWh. O 
valor deliberado pela Diretoria 
Colegiada da ANEEL para a 
bandeira vermelha patamar 2 
contempla os custos de gera-
ção de energia elétrica decor-
rentes da conjuntura hidro-
lógica de exceção vivenciada 
neste momento, a pior desde 
1931 segundo o Operador 
Nacional do sistema (ONS). 
Uma nova consulta pública 
será aberta nos próximos dias 
para avaliação do valor da ban-
deira tarifária patamar 2.

Crise hídrica
O ONS vem registrando sucessivos recordes históricos de níveis 
críticos na quantidade de chuvas sobre os principais reservató-
rios desde setembro de 2020, quando começou a última tem-
porada hidrológica úmida nas principais bacias hidrográficas 

com empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil. 
Alguns meses nesse intervalo registraram as piores afluências 

de que se tinha conhecimento até então, cuja referência inicia-
-se em 1931. Simulações conduzidas pela ANEEL, a partir das 
condições de contorno estabelecidas pelo ONS no âmbito dos 

Programas Mensais da Operação (PMO) de junho e de julho de 
2021, confirmaram conjuntura de excepcional severidade hidro-
lógica para o segundo semestre de 2021. A Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de 
escassez quantitativa de recursos hídricos na bacia hidrográfica 
do rio Paraná, uma das principais do país, mediante a edição da 

Resolução ANA n. 77, de 1º de junho de 2021.

Wizard testemunha hoje
Com o primeiro testemunho marcado para 17 de 
junho, quando não compareceu, o empresário Carlos 
Wizard Martins – apontado como integrante do 
“gabinete paralelo” de aconselhamento ao presidente 
Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e já inserido 
na lista dos primeiros 14 investigados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid) – deve 
finalmente ser ouvido pela CPI hoje (quarta-feira, 
30), às 9 horas.  O empresário tentou inicialmente ser 
ouvido por videoconferência, o que lhe foi negado. 
Apesar de ter obtido habeas corpus, concedido por 
Luís Roberto Barroso (STF), para não responder a 
perguntas que o incriminasse, o empresário, que 
estaria nos Estados Unidos desde 30 de março, não 
se apresentou ao colegiado, o que o presidente da 
CPI, Omar Aziz (PSD-AM), definiu à época como um 
desrespeito “não com a CPI, mas com o STF”.

Covaxin

A Anvisa recebeu ontem (29) pedido da Precisa 
Medicamentos para autorizar o uso emergencial em 

caráter experimental da vacina indiana Covaxin. Em 24 
horas, a Anvisa faz uma triagem do processo e verificar 
se foram enviados todos os documentos exigidos para 
a análise. O prazo de avaliação pode ir de 7 a 30 dias, 
a depender do estágio de desenvolvimento clínico da 
vacina no Brasil e de parecer técnico da autoridade 

sanitária indiana atestando que o imunizante atende 
aos padrões de qualidade, de eficácia e de segurança 

estabelecidos por órgãos de saúde internacionais.

Voto impresso
O relator da PEC 
135/19, deputado 
federal Filipe Barros 
(PSL-PR), apresentou 
na Câmara, substitutivo 
que recomenda adoção 
de urna eletrônica que 
permita impressão do 
registro do voto, que 
depois será depositado 
em urna indevassável, 
sem contato manual 
do eleitor. No modelo, 
a apuração se dará 
após a votação, nas 
seções eleitorais, com 
o uso de equipamentos 
automatizados de 
contagem de votos, aptos 
à verificação visual. Para 
garantir o sigilo do voto, 
o texto proíbe o uso de 
qualquer elemento de 
identificação do eleitor na 
cédula impressa.

DIVULGAÇÃO

O valor da bandeira tarifária patamar 2 referente a julho de 2021 será de R$ 9,492 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

DIVULGAÇÃO

A bandeira verde, que 
indica boas condições de 
geração de energia, é gratuita 
desde a adoção do sistema, 
em 2015. Vale recordar que as 
bandeiras tarifárias, atualiza-
das anualmente até 2019, per-
maneceram com valores inal-
terados em 2020 como medida 
emergencial da Agência para 
aliviar a conta de luz dos con-
sumidores e auxiliar o setor 
elétrico em meio ao cenário 
de pandemia da covid-19. Pelo 
mesmo motivo, a ANEEL man-
teve a bandeira verde de junho 
a novembro de 2020 – nesse 
período, os custos da Conta 
Bandeira foram supridos pela 
Conta Covid, empréstimo ao 

setor elétrico feito junto a ban-
cos públicos e privados, com o 
objetivo de aliviar os impactos 
da atual crise no setor elétrico.

Tarifa Social
A incidência dos adicio-

nais de bandeiras tarifárias na 
conta de luz dos consumidores 
que possuem direito à Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
segue os mesmos percentuais 
de descontos que são estabe-
lecidos por faixa de consumo. 

Isso significa que as famílias 
de baixa renda, inscritas no pro-
grama de Tarifa Social, pagam 
as bandeiras com os mesmos 
descontos que já têm nas tari-
fas, de 10% a 65%, dependendo 
da faixa de consumo.

“Modo certo 
equivocado”
O ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 
criticou ontem (terça-
feira, 29) a proposta que 
pretende implementar o 
voto impresso no Brasil. 
Segundo ele, não há 
porque mudar algo que 
deu certo. No Twitter, o 
ex-presidente questionou 
a lisura dos motivos 
pelos quais está sendo 
defendido o projeto. “O 
sistema eleitoral, depois 
que o voto passou a ser 
sem papel manuscrito, 
funcionou bem. Para 
que mudá-lo? Por bons 
motivos não parece ser… 
Há tanta coisa errada 
que requer ação que 
me parece equivocado 
mudar o que deu 
certo”, disse.



Energia sustentável, proteção ambiental 
e redução de desigualdades. Esses são 
alguns aspectos que fazem do Paraná um 
exemplo mundial no desenvolvimento 
sustentável, destacados em um estudo de 
caso lançado ontem (29) pela Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). A pesquisa 
analisa de que forma o Paraná aderiu e 
aplicou os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU ao longo 
dos últimos dois anos. O estudo “Uma 
Abordagem Territorial para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável no Para-
ná”, foi lançado durante a 4ª Mesa-Re-

donda da OCDE sobre Cidades e Regiões para os ODS. Além do Paraná, também foram lançados relatórios 
sobre a província de Córdoba, na Argentina, e da cidade de Kitakyushu, no Japão. A pesquisa destaca que 
as políticas públicas do Paraná estão voltadas ao desenvolvimento sustentável desde a década de 1990. Nos 
últimos anos, o Estado passou a utilizar os ODS como guia para melhorar as áreas de saúde, educação e segu-
rança, além de diminuir a desigualdade social entre diferentes partes do território.
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TCE valida o método
de distribuição das
vacinas no Paraná

A Coordenadoria-Geral de 
Fiscalização e a 3ª Inspetoria de 
Controle Externo do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) divulgaram relatório 
que aprova a metodologia de 
distribuição de vacinas contra 
a covid-19 pela Secretaria de 
Estado da Saúde desde o início 
da campanha de imunização.

O documento destaca que 
nunca houve favorecimento 
ou prejuízo em relação a qual-
quer município, e que a logís-
tica seguiu normas técnicas e 
diretrizes do Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a covid-19 
(PNO). O relatório leva em con-
sideração a explicação técnica 
da Secretaria sobre o processo 
de distribuição das doses, que 
teve dois momentos.

No início foram utilizados 
como parâmetros estimativa 
populacional enquadrada nos 
grupos prioritários de cada 
município; número de eleitores; 
e população estimada com base 
no Censo de 2010. Na sequên-
cia, com o início da imunização 
no público em geral, houve 
uma adequação para que a 
imunização do Paraná tenha 
ainda mais uniformidade, 
projetando 80% da popula-
ção vacinada com a primeira 
dose até o final de agosto.

Segundo o relatório, 
os técnicos da Secretaria 

Aceleração
Para acelerar o processo e corrigir eventuais distorções naturais, 

o Paraná adotou a estratégia de compensação para os municípios. 
Segundo o TCE-PR, a solução matemática elaborada pela SESA tem 
o objetivo de aperfeiçoar, ainda mais, os critérios de distribuição 

das doses aos municípios, projetando a conclusão do calendário de 
primeiras doses em setembro.

O documento mostra que 97% dos municípios comprovaram a implementação dos planos 
de vacinação

GILSON ABREU/AEN
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demonstraram que a distri-
buição das doses no momento 
dos grupos prioritários ocor-
reu conforme os critérios do 
Ministério da Saúde, as orien-
tações dos Informes Técnicos 
do governo federal e o Plano 
Estadual de Vacinação. “Esse 
cálculo justifica a diferença 
nos quantitativos encami-
nhados, devido às particulari-
dades dos grupos priorizados 
e às características sócio-de-
mográficas de cada municí-
pio”, afirmam os inspetores.

“ O s  e s c l a r e c i m e n t o s 
demonstraram, de forma bas-
tante satisfatória, que os crité-
rios definidos pelo Ministério 
da Saúde para a campanha 
nacional de vacinação contra 
a covid-19, especialmente em 
relação aos grupos prioritá-
rios, foram seguidos. Não se 
vislumbrou, portanto, a ocor-
rência da adoção de critérios 
aleatórios pelo Estado, os 
quais pudessem comprome-
ter a equidade na distribui-
ção das doses”, completam.

Centro Paralímpico
Às vésperas das Olimpíadas de 
Tóquio 2021, a Prefeitura de 
Maringá anuncia, por meio da 
Secretaria de Esportes e Lazer, 
que construirá um Centro de 
Treinamento Paralímpico. Obra 
com custo estimado em R$ 
7 milhões, terá parceria com 
o CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro) e deve ser inaugurada 
em 2023. A cidade tem atletas 
paralímpicos com marcas 
de destaque internacional, 
liderando rankings mundiais. No 
momento, acontece a avaliação 
do local onde será o Centro, com 
três terrenos pesquisados.

Centro Paralímpico II
O Centro de Treinamento 
Paralímpico de Maringá terá 
piscina, ginásio coberto, 
equipamentos de atletismo, 
salas técnicas, anfiteatro, 
capacitação, área de 
convivência, entre outros 
espaços. Também haverá 
projetos com a Secretaria de 
Educação, focados em crianças 
com deficiências. “Com o Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
Maringá amplia ainda mais suas 
opções como polo esportivo 
brasileiro”, comenta o prefeito 
Ulisses Maia.

Empreendedorismo
O prefeito Leonaldo Paranhos 
participou da inauguração 
da nova sede da Amic PR 
(Associação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná), na manhã de segunda-
feira (28). Paranhos destacou 
o papel das microempresas 
no fortalecimento da 
economia e que elas se 
transformaram em uma 
ferramenta de independência 
para empreendedores: “A 
pequena empresa é um grito 
de independência é uma 
ferramenta inteligente de 

ADI pelo PR
A diretoria da ADI-PR 
(Associação dos Jornais 
Diários do Interior 
do Paraná) cumpriu 
agenda em Brasília nessa 
terça-feira (29). Em 
conversa com o diretor 
de Mídia e Patrocínio do 
Governo Federal, José 
Ricardo, foi apresentada 
a abrangência regional dos jornais diários e a alta capacidade de 
cobertura e comunicação da associação. “A ADI é a associação com 
maior cobertura regionalizada do Estado, com 23 associados, entre 
jornais impressos, jornais on-line e portais de comunicação online”, 
disse Jucelino Costa, presidente da Associação.

geração de renda local, regional. 
É a possibilidade de sonhos, de 
emprego de renda”.

Emenda
O deputado federal Aliel 
Machado (PSB) anunciou o 
repasse da emenda parlamentar 
no valor de R$ 400 mil para 
o Hospital Bom Jesus (HBJ) 
de Ponta Grossa. O recurso é 
destinado para a aquisição de 
equipamentos e vão beneficiar 
pacientes atendidos pelo 
SUS. Entre os equipamentos 
que serão adquiridos estão 
ventiladores pulmonares, 
carros de emergência, 8 
elevadores para transposição 
de leito, lavadora ultrassônica, 
eletrocardiógrafos, entre outros.

TRE-PR
Rodrigo Otávio Rodrigues 
Gomes do Amaral foi eleito novo 
integrante titular do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná, em 
Curitiba. Participaram da eleição 
on-line os desembargadores 
integrantes do Tribunal de 
Justiça. O magistrado exercerá 
função durante dois anos. Mora 
em Abaiti e possui graduação 
em Direito pela Faculdade 
Estadual de Direito do Norte 
Pioneiro (1995), em Jacarezinho.

TJ-PR
O magistrado Rogério Ribas 
foi promovido como novo 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná 
(TJPR). Rogério Ribas era Juiz de 
Direito Substituto em Segundo 
Grau e ingressou em 1990 na 
carreira da magistratura. Sua 
promoção foi por antiguidade 
e contou com a aprovação 
por unanimidade do Pleno 
do tribunal. O magistrado irá 
ocupar a cadeira deixada pelo 
desembargador Irajá Romeo 
Hilgenberg Prestes Mattar, que se 
aposentou em maio deste ano.

DIVULGAÇÃO
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O Paraná terá mais 60 
Salas do Empreendedor nos 
próximos meses. Parceria 
do Sebrae com a Associação 
dos Municípios do Paraná e 
articulação do Governo do 
Estado, as salas serão insta-
ladas em 60 municípios, com-
pletando uma rede de 242 
espaços para atendimento de 
pequenos e microempreen-
dedores já existentes.  

O anúncio foi feito ontem 
(terça-feira, 29) em reunião 
com a presença do chefe da 
Casa Civil, Guto Silva; do supe-
rintendente do Sebrae/PR, 
Vitor Tioqueta; do presidente 
da AMP e prefeito de Jesuítas, 
Júnior Weiller, e do coordena-
dor de Negócios Institucionais 
do Sebrae/PR, Vinicius Milani. 

A Sala do Empreendedor é 
um local de atendimento das 
prefeituras para facilitar a aber-
tura, regularização e baixa de 
empresa e de serviços exclusi-
vos aos Microempreendedores 
Individuais (MEI). O objetivo é 
apoiar e orientar a formaliza-
ção dos pequenos negócios.  

Com as novas unidades, a 
salas chegam a 235 municípios 
paranaenses. Alguns, como 
Curitiba, têm mais de uma. A pre-
visão é alcançar todas as cidades 
do Estado até o final de 2022.

“Esta é uma iniciativa 
importante e corajosa por 
acontecer neste momento 

Negócios e empregos
As novas Salas do Empreendedor que estão sendo instaladas no 
Paraná vão trazer uma facilidade a mais a esse segmento. Além 
do formato presencial também estão sendo preparadas para o 

atendimento virtual. Para o presidente da AMP, toda essa estru-
tura de apoio vai beneficiar diretamente os municípios, princi-
palmente os pequenos, com mais negócios e empregos sendo 
gerados nas cidades. “O Paraná é o Estado que mais cresce no 

Brasil. E queremos que ele cresça de maneira homogênea, com 
oportunidades para os pequenos empreendedores gerarem ren-

da e emprego”, afirmou.

Otimismo
Guto Silva afirmou que o governo está otimista na retomada eco-

nômica com a ampliação da vacinação. “A expectativa é que a partir 
de agosto a gente possa avançar a economia. E esses instrumentos 
de apoio, como a Sala do Empreendedor, serão fantásticos para dar 
suporte aos micro e pequenos empresários”, acrescentou.  O plano 

de expansão do número de salas no Paraná também segue esse 
otimismo. Mais empresas estão sendo abertas por pessoas que per-
deram o emprego durante a pandemia e o objetivo é fortalecê-las. 
Segundo o superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, no ano 

passado os MEIs representaram 70% das empresas abertas.  

tão complexo que estamos 
vivendo”, disse o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva. “Ninguém 
poderia imaginar que a pan-
demia da Covid-19 seria tão 
longa, e ela também é desigual 
do ponto de vista humano, 
social e econômico. Tem seto-
res que estão conseguindo 
passar por ela sem problemas, 
mas os pequenos negócios 
foram fortemente afetados”. 

O chefe da Casa Civil des-
tacou ações que estão sendo 
realizadas pela administração 
estadual para gerar empregos 
e ajudar os municípios e os 
empreendedores impactados 

pela crise sanitária e econô-
mica. Ele citou a dilação do 
ICMS, parcelamento do IPVA, 
redução da carga de juros para 
tomada de empréstimos, sem 
necessidade de apresentar 
certidão negativa, e o auxílio 
emergencial de R$ 80 milhões 
destinados a 124.960 microem-
presas e MEIs.

“O Governo, o Sebrae e as 
prefeituras não estão parados. 
E isso é importante destacar. 
O governador Ratinho Junior 
sempre diz que a retomada 
econômica, na prática, sig-
nifica emprego para a nossa 
população”, afirmou. 

O chefe da Casa Civil destacou ações realizadas pelo Estado para gerar empregos e ajudar os municípios e os empreendedores impactados pela crise

AEN

AMP articula 60 Salas
do Empreendedor para
abertura de empresas

Lâmina d’água
Hoje, os reservatórios das 
hidrelétricas estão com 
capacidade de apenas 30% 
no Sudeste / Centro-Oeste, 
regiões que consomem 70% 
da energia do País. 

Cadê Angra 3?
Esse é o custo para o País 
amparado numa matriz de 
dependência das chuvas. 
Faltam termelétricas e 
também ativar 100% a usina 
nuclear Angra 3, submersa em 
décadas de escândalos.

Horário de volta
O horário de verão não 
influenciaria agora na questão 
energética porque o Brasil 
passa por uma das piores 
secas. Mas depois do discurso 
do ministro, diferentes setores 
já defendem a volta do 
modelo para não ter apagão 
daqui a alguns meses.

Fogo no shopping
As ações de shopping centers 
no Brasil entraram ontem no 
segundo dia consecutivo de 
forte queda por causa do texto 
da reforma tributária. Há um 
parágrafo que atinge em cheio 
os ganhos do setor - que desde 
ano passado, com as restrições 
de comércio impostas pela 
pandemia, já não paga bons 
dividendos a acionistas.

Subindo 
O texto dá um golpe no 
lucro do setor imobiliário, 
predominante no modelo 
dos shoppings com aluguel 
de lojas. Em suma, muda 
a tributação sobre lucro 
presumido para as empresas 
que têm mais de 50% de suas 
receitas oriundas de aluguel. 
Se passar assim, o imposto 
pulará de 19% para 29% sobre 
o lucro antes de tributos.

Risco 
O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, usou 

eufemismo de voluntarismo do empresário para dizer que o 
Brasil corre risco de forte racionamento. Se o industrial - citado 

por ele - ou o comerciário não reduzirem o consumo, o povo 
paga. Esse é o resumo do discurso de quatro minutos da noite 

de segunda-feira em rede nacional de televisão. O Governo não 
quer lançar mão das termelétricas porque sabe que a tarifa de 

luz vai aumentar e cair na conta do povo. Esse cenário seria 
muito ruim eleitoralmente para o presidente Jair Bolsonaro. 

O Governo está numa situação delicada. Ou torce para o 
industrial redirecionar e equacionar sua demanda, ou liga todas 
as termelétricas a todo gás e carvão para evitar apagão - com o 

ônus para o cidadão. 

DEM com Ciro
A visita de Ciro Gomes (PDT) 
ao presidente do DEM, ACM 
Neto, rendeu frutos. O partido 
de centro quer apostar no 
pedetista como terceira via 
contra Lula e Bolsonaro.

Reforço no cofre
Depois de Guarulhos (SP) 
aprovar e Porto Alegre (RS) 
ainda analisar, agora é a vez 
de Cuiabá (MT) estudar a 
implantação da sua loteria 
municipal. A chamada 
“raspadinha”.  

Boca miúda
O deputado federal Boca 
Aberta (Pros) começou a 
cumprir pena no Centro 
de Reintegração Social de 
Londrina (PR), condenado 
na Justiça a 22 dias de prisão 
em regime semiaberto. Ele 
foi alvo do Ministério Público 
por perturbação da ordem. 
E agora também não pode 
atacar e xingar promotores e 
procuradores.

Ovação na porta
Boca Aberta não perdeu a pose 
e entrou de peito aberto na 
cela. Para não fazer feio, ainda 
levou a claque de assessores 
para a porta da cadeia na noite 
de estreia, anteontem.

Achismo
O “achismo” sem investigação 
causa desgraça na vida de um 
cidadão inocente. Veja o que 
aconteceu em Salvador. Um 
gerente das Lojas Insinuante 
vai ganhar indenização da 
empresa, decidiu o TST, após 
ser demitido e acusado de 
roubo. Ele foi preso em 2016 
apenas porque era vizinho 
de um ladrão que assaltou 
um comércio próximo ao seu 
estabelecimento. Sem qualquer 
ligação com o crime, provou 
sua defesa.
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Castrapet começa hoje castração de
mais de 450 animais em Umuarama

Em parceria com a Prefeitura 
de Umuarama, a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest) inicia hoje (quar-
ta-feira, 30) a execução do 
Programa Permanente de 
Esterilização Cirúrgica de Cães 
e Gatos (Castrapet Paraná), 
com apoio da Unidade Móvel 
de Esterilização e Educação 

Visita
O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, que visitará a edição local do 
Castrapet e é um dos maiores responsáveis pelo programa, lembra que animais soltos nas ruas podem 
ser portadores de diversas zoonoses transmissíveis ao ser humano e se tornar um problema de saúde 
pública aos municípios. “A vida desses animais está diretamente relacionada com o ser humano, a so-

ciedade e o meio ambiente. Pensando nesse equilíbrio criamos o Castrapet, uma ação permanente que 
beneficiará todo o Paraná”, disse.

Detalhes do programa
Os tutores devem chegar à Escola Souza Naves com pelo menos 
15 minutos de antecedência ao horário da cirurgia, para confe-

rência de cadastro e orientações. Quem tiver mais de um animal 
cadastrado deve observar os horários distintos para cães e gatos. 

“Se a mesma pessoa tiver cães e gatos deve se atentar aos ho-
rários do jejum, a fim de que nenhum animal seja reprovado na 

avaliação clínica”, acrescentou.

em Saúde (UMEES) que aten-
derá na Escola Municipal 
Senador Souza Naves.

A castração gratuita é ofere-
cida para animais a partir dos 
quatro meses de idade até no 
máximo oito anos, de ambos 
os sexos, e objetiva assegurar 
o controle populacional espe-
cialmente entre animais de rua, 
recolhidos por abrigos, e os que 

Preparativos
É importante que o pet 

esteja com as vacinas em 
dia, em jejum alimentar 

por no mínimo seis horas 
(e no máximo 12) e, pelo 
menos, há quatro horas 
sem beber água; deve 

tomar banho um dia antes 
da cirurgia e ser levado 

para a castração de forma 
segura (com guia, coleira 
ou caixa de transporte e 
focinheira, se necessá-

rio). O tutor deve manter 
o animal em local are-

jado, pois ele passará por 
avaliação clínica e se for 

considerado inapto a cirur-
gia não será realizada.

Critérios
O município definiu 

alguns critérios para orga-
nizar o procedimento. 

Desta forma, serão aten-
didos animais recolhi-
dos e preparados pela 

Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama 

(Saau), depois os animais 
de famílias em situação 

de vulnerabilidade social 
que possuam mais de um 

cão ou gato na residên-
cia, com preferência para 
castração de fêmeas e por 

fim, de maneira iguali-
tária, os loteamentos de 
interesse social no muni-
cípio. Para evitar aglome-

ração, apenas um tutor 
poderá acompanhar o 

animal, de posse de seus 
documentos pessoais.

Atendimento
Durante o procedimento, o tutor deve permanecer no local. 

Será distribuída medicação pós-operatória e orientações sobre 
a medicação. Após a anestesia os animais podem ficar confu-

sos e estranharem os donos, portanto deve-se ter cuidado para 
evitar ataques e manter supervisão até que o comportamento se 
normalize. Eles também podem andar de forma descoordenada 
e devem ser mantidos aquecidos. “Não permita que seu animal 
lamba a ferida cirúrgica. Se preciso, mantenha-o com o colar eli-
sabetano ou com a malha de proteção até a retirada dos pontos. 

É importante limpar a ferida diariamente com água e sabão”, 
completou Matheus Batista.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A castração gratuita é oferecida para animais a partir dos quatro meses de idade até no máximo oito anos, de ambos os sexos

vivem com famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Os procedimentos cirúrgicos 
serão realizados em uma estru-
tura montada na quadra da 
escola, entre esta quarta e o dia 
8 de julho (exceção ao domingo, 
4 de julho), das 8h às 15h, até o 
limite 457 castrações – média de 

85 animais agendados por dia. 
Os cadastros foram realizados 
nos últimos dias, na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, no Paço Municipal. 
Animais que excederem o limite 
serão inclusos em uma lista de 
reserva e aguardarão uma nova 
etapa do Castrapet.

A empresa contratada seguirá 
um cronograma diário

- 8h – 20 felinos (machos e fêmeas);
- 9h – 15 felinos (machos e fêmeas);
- 10h30 – 15 cães machos;
- 13h – 10 cães fêmeas;
- 14h – 10 cães fêmeas;
- 15h – 10 cães fêmeas;
- 15h – cinco cães machos.

“Animais excedentes serão atendidos apenas se houver desistência 
ou reprovações nos exames pré-anestésicos”, informou o diretor de 
Meio Ambiente da Prefeitura, Matheus Michelan Batista.
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Servidor responsável pela gestão dos
contratos da Saúde foi ouvido na CPI

A reunião realizada na 
manhã de ontem (terça-
-feira, 29) da CPI da Covid de 
Umuarama teve a presença 
do assessor administrativo da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e também gestor de contra-
tos da pasta, José Antônio 
do Nascimento Junior. Ele 
foi conovocado na condição 
de testemunha para prestar 
esclarecimentos acerca do 
seu trabalho e das funções 
por ele desempenhadas e foi 
ouvido um dia depois de ter 
recebido uma gratificação 
de 100 por cento em seus 
vencimentos – sobre o sím-
bolo CC-4 –, a contar de 1° 
de julho de 2021, a título de 
Representação, segundo por-
taria 826/2021, publicada em 
Diário Oficial do Município.

A vereadora Ana Novais, 
presidente da Comissão 
abriu os trabalhos e os ques-
tionamentos à testemu-
nha, solicitando diversas 
informações sobre a gestão 
de contratos, assim como 
demais atribuições do servi-
dor. Posteriormente a ela, foi 
aberta palavra ao vereador 
Ednei do Esporte, vice-presi-
dente da CPI, para que fizesse 
seus questionamentos.

Em seguida,  também 

Município e Senac ofertam curso gratuito de manicure e pedicure
 Graças a uma parceria que 

envolve as secretarias muni-
cipais de Assistência Social 
e de Indústria, Comércio 
e Turismo, a Agência do 
Trabalhador e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), a Prefeitura 
de Umuarama oferta à popu-
lação mais um curso gratuito 
de qualificação profissional, 
com a finalidade de facilitar a 
inclusão no mercado de traba-
lho, de acordo com demandas 
que surgem de empregado-
res. Serão 72 horas de curso 
sobre práticas de trabalho para 
manicure e pedicure.

“Os cursos são definidos 
conforme as vagas que estão 
aparecendo no dia a dia, 
que apontam carências de 
mão de obra qualificada em 
algumas áreas. É o caso de 
profissionais de manicure e 
pedicure. As inscrições estão 

fizeram questionamentos 
os vereadores membros da 
CPI da Covid, os vereadores 
Sorrisal – Amigo do Povo e Cris 
das Frutas. Os trabalhos tam-
bém foram acompanhados 
pelo presidente da Câmara, 
Fernando Galmassi, na condi-
ção de vereador.

Ante as respostas apresen-
tadas por José Antônio, os 
vereadores aprovaram o envio 

Cecília 
novamente não 

compareceu
A ex-secretára muni-

cipal de saúde, Cecília 
Cividini, que foi a pri-
meira testemunha con-
vocada para comparecer 
e prestar esclarecimen-
tos aos membros da 
Comissão Parlamentar de 
Investigação (CPI da Covid 
de Umuarama), mas, por 
conta da apresentação 
de atestado médico não 
compareceu à oitiva, foi 
convocada novamente. 
Ela deverá comparecer 
para a reunião marcada 
para ser realizada no dia 
13 de julho. O atestado 
apresentado por Cividini 
vence no dia 11 de julho. 
“A ex secretária deverá 
estar apta a compare-
cer na reunião do dia 13, 
tendo em vista que seu 
atestado de saúde vence 
no dia 11 de julho, ou 
seja, 30 dias depois de 
sua expedição, segundo 
o médico”, apontou o 
relator da CPI da Covid, 
vereador Mateus Barreto.

Novas oitivas
Ao final da oitiva, os parlamentares também deliberaram a pauta 

da próxima reunião, que acontecerá no dia 5 de julho (terça-feira). 
Segundo a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Ana 

Novais, foram convocadas para serem ouvidas as testemunhas 
Maria Aparecida de Souza Cunha, que é diretora de Finanças da 

Secretaria Municipal de Saúde e Bernardente Fernandes Caldeira, 
que é membro do Conselho Municipal de Saúde.

ALEX MIRANDA

VEREADORES questionaram sobre detalhes a respeito de contratos firmados pela Secretaria com prestadoras de serviço

A finalidade é facilitar a inclusão no mercado de trabalho, de acordo com demandas que surgem de empregadores

ASSESSORIA/SECOM

de requerimentos solicitando 
mais informações relativas ao 
trâmite voltado à contratação 
de prestadores de serviço e de 

insumos à Secretaria Municipal 
de Saúde, como forma de 
implementar dados a serem 
aferidos pela Comissão.

abertas e devem ser feitas 
na agência. Não é necessário 
realizar agendamento, basta 
comparecer à recepção”, 
orienta o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Meira Barros.

O curso será realizado 
entre os dias 13 de julho a 
6 de setembro, com aulas 
das 14h às 17h, às segundas, 
terças e quintas-feiras, no 
Senac/Umuarama. Os úni-
cos requisitos exigidos são: 
idade acima de 18 anos e 6º 
ano do Ensino Fundamental. 
Os documentos necessá-
rios para a matrícula são 
cópias  dos documentos 
de RG e CPF do partici-
pante (frente e verso). Mais 
informações na Agência do 
Trabalhador (Avenida Rio 
Branco, esquina com a Rua 
Governador Ney Braga) ou 
pelo fone (44) 3621-1100.
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Homens são maioria entre as vítimas
fatais do coronavírus em Umuarama

Em Umuarama, mulheres 
são mais infectadas pelo coro-
navírus que homens, segundo 
o Boletim Epidemiológico 
n º  5 3 ,  p r o d u z i d o  p e l a 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde e divulgado ontem 
(terça-feira, 29). O mesmo 
documento informa ainda que 
homens são a maioria das víti-
mas fatais da doença.

De todos os casos de covid-
19 confirmados na cidade, 
52% são mulheres e 48% são 
homens, já nos casos de óbi-
tos, 59% são homens e 41% 
são mulheres. No relatório, 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, pode-se 
observar que a maioria dos 
falecimentos está na faixa 
etária de 70 a 79 anos, seguido 
pela faixa dos 50 a 59 e 60 a 69 
anos. A média de idade de fale-
cimentos está em 59 anos.

Na cidade, o primeiro caso 
positivo de covid-19 foi con-
firmado dia 22 de março, um 
homem de 30 anos que havia 
viajado para os Estados Unidos 
e para Cancún, no México. Já 
o primeiro óbito pela doença 
foi registrado no dia 28 de abril 
daquele ano, uma mulher de 
52 anos. Desde então os casos 
são monitorados.

No início da pandemia, 
pessoas com idade acima 
de 60 anos eram a maioria 
dos casos positivos de covid-
19, porém, de acordo com o 

Casos positivos continuam em alta e mais uma morte é confirmada
A Secretaria de Saúde de 

Umuarama divulgou ontem (ter-
ça-feira, 29) que um homem de 54 
anos faleceu no dia 23, enquanto 
estava internado na UTI Covid do 
Hospital Cemil, vítima do coro-
navírus. O fator elevou para 246 a 

Mais 4.967 casos e 58 óbitos foram registrados no Paraná
Mais 4.967 casos e 58 mortes 

pela covid-19 foram registrados 
no Paraná, segundo o bole-
tim divulgado ontem (29) pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Os números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores e 
não representam a notificação 
das últimas 24 horas. 

Os dados acumulados do 
monitoramento da doença 
mostram que o Estado soma 
1.272.289 casos e 30.338 óbitos.

Os casos divulgados nesta 
terça-feira são de janeiro (4), 
fevereiro (56), março (15), 
abril (36), maio (457) e junho 
(4.386) deste ano e dos seguin-
tes meses de 2020: junho (2), 
julho (1), outubro (1), novem-
bro (3) e dezembro (6).

INTERNADOS
O informe relata que 2.314 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 

internados. São 1.857 em leitos 
de SUS (935 em UTIs e 922 em 
enfermarias) e 457 em leitos da 
rede particular (238 em UTIs e 
219 em enfermarias).

Há outros 2.456 pacientes 
internados, 1.051 em leitos de 
UTI e 1.405 em enfermarias, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde 

informa a morte de mais 58 
pacientes. São 24 mulheres e 
34 homens, com idades que 
variam de 22 a 88 anos. Os óbi-
tos ocorreram de 20 de maio a 
29 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Curitiba 
(14), Londrina (9), Maringá 
(5), São José dos Pinhais (4), 
Campo Mourão (3), Almirante 

Tamandaré (2), Ibiporã (2) e 
Ponta Grossa (2).

A Secretaria da Saúde regis-
tra, ainda, a morte de uma pes-
soa em cada um dos seguintes 
municípios: Altônia, Araucária, 
Assis Chateaubriand, Cambé, 
Campo Largo, Clevelândia, Dois 
Vizinhos, Imbituva, Jaguapitã, 
Palmeira, Paranaguá, Piraquara, 
Pontal do Paraná, Rolândia, 
Sarandi, Teixeira Soares e 
Telêmaco Borba.

quantidade de óbitos causados 
pela doença na cidade.

O número de casos posi-
tivos continua alto, com 93 
novos casos, sendo 41 mulhe-
res, 47 homens e cinco crian-
ças. O total de pessoas com 

diagnóstico positivo está em 
14.108, sendo que destes, 
12.412 estão recuperados 
(88%), 1.416 estão em isola-
mento domiciliar e 34 estão 
internados em hospitais locais.

O Ambulatório de Síndromes 

Gripais recebeu, entre março 
de 2020 e 28 de junho deste 
ano, 34.212 pessoas com sinto-
mas de gripe, sendo que 17.011 
resultados foram descartados 
e 3.093 estão registrados como 
casos suspeitos (3.089 estão em 

isolamento domiciliar e quatro 
estão hospitalizados).

A ocupação de leitos de UTI 
também segue com 36 dos 37 
leitos com pacientes, assim como 
58 das 64 enfermarias exclusivas 
para Ala Covid estão ocupadas.

último boletim, a faixa etária 
com mais número de pessoas 
contaminadas é a dos 30 a 39 
anos, seguida por 20 a 29 e 40 
e 49 anos. Pessoas com idade 
acima dos 80 anos são as que 
menos têm tido diagnóstico 
positivo para a doença.

MAIS DADOS
O Boletim Epidemiológico 

revela que junho de 2021 é 
o mês com o maior registro 
de mortes por covid-19 em 
Umuarama – foram 52 óbitos 
até a segunda-feira (28). Depois 
vêm os meses de abril/2021 (41 

mortes), maio/2021 (36 mor-
tes), março/2021 (34 mortes) e 
abril/2021 (29 mortes). Por outro 
lado, os meses com menos regis-
tros de óbitos foram março/2020 
(nenhum), abril/2020 (um) e 
junho, agosto e outubro/2020 
(com três cada).

Outro dado revelado no 
documento é a respeito da 
região do município em que 
os falecidos residiam. Foram 
sete falecimentos de morado-
res do Parque San Remo, do 
Cidade Alta e do Guarani forma 
seis. Do Jardim São Cristóvão e 
do bairro Vitória Régia, forma 

cinco os registros de óbitos 
de moradores e foram pes-
soas que moravam no Jardim 
Panorama que perderam a 
vida em virtude da covid-19.

POSITIVADOS
Com relação às ocupações 

das pessoas com diagnóstico 
positivo para covid-19 em 
Umuarama, o Boletim revela 
que a maioria se declarou 
como ‘do lar’ (849), seguida 
por empresários/gerentes/
comerciantes (732), motoris-
tas/carreteiros (670), aposen-
tados (624), desempregados 

MORTES POR 
FAIXA ETÁRIA
1º 70 a 79
2º 50 a 59
3º 60 a 69
4º 80 anos acima
5º 40 a 49
6º 30 a 39
7º 20 a 29
8º 10 a 19
9º 0 a 9

(593), profissionais da saúde 
(570), menor de idade (523), 
vendedores (498) e engenhei-
ros/construção civil (306).

DE todos os casos de covid-19 confirmados na cidade, 52% são mulheres e 48% são homens, já nos casos de óbitos, 59% são homens e 41% são mulheres

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Alunos da cidade seguem recebendo 
novas vídeo aulas todas as semanas

A pandemia exigiu grandes 
mudanças nas vidas das pes-
soas. No caso dos estudantes 
da rede municipal de ensino de 
Umuarama, as videoaulas pas-
saram a fazer parte do dia a dia. 
Todas as segundas-feiras os alu-
nos já podem acessar os mate-
riais nos grupos institucionais 
de WhatsApp da turma e no 
Portal Pedagógico da Secretaria 
Municipal de Educação.

Criada em fevereiro deste 
ano, a Rede Pedagógica 
Colaborativa Digital (RPCD) 
proporciona aos professo-
res da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e EJA a 

oportunidade de produzir os 
materiais digitais, que repre-
sentam um suporte para que 
as crianças façam as ativida-
des dos blocos de ativida-
des impressos. “Recebemos 
cerca de 30 professores sema-
nalmente aqui no estúdio 
da RPCD, onde eles podem 
gravar alguns dos materiais 
pedagógicos digitais que 
serão enviados aos estudan-
tes de cada etapa e ano”, 
comenta Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, secretá-
ria de Educação.

Ao lado de Elisangela 
Reis, coordenadora geral da 

SME, Mauriza recebeu o pre-
feito de Umuarama, Celso 
Pozzobom, para conhecer as 
produções da RPCD realiza-
das no Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal (NTM). 
“Fico muito contente com a 
qualidade do trabalho rea-
lizado pelos professores da 
Rede Municipal de Ensino. 
Seguramente esses materiais 
são um grande diferencial na 
qualidade do aprendizado 
de nossos alunos”, observou 
Pozzobom.

Os coordenadores de 
tecnologia Dayane Horwat 
e Vinícius Cerezuela, sob a 

supervisão da coordena-
dora do Ensino Fundamental, 
Patrícia Abucarma, são os res-
ponsáveis diretos pelas gra-
vações, edições e efeitos das 
videoaulas, que são elabo-
radas com os componentes 
curriculares de cada área da 
Secretaria e validados pelos 
demais professores da rede. 
“Produzimos materiais para 
os componentes curricula-
res de Língua Portuguesa, 
M a t e m á t i c a ,  H i s t ó r i a , 
Geografia, Ciências, Artes, 
Ensino Religioso e Educação 

Física”, pontua Patrícia.
A equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Educação elabora 
as rotinas semanais, numa ação 
colaborativa com todos os pro-
fessores. Os estudantes recebem 
o material impresso, os roteiros 
de atividades e videoaulas para 
acompanhar o bloco de ativida-
des. “Além disso, são realizadas 
aulas ao vivo pelo Google Meet 
e áudios. É uma iniciativa para 
tentarmos alcançar a todos os 
alunos, nesse momento tão deli-
cado de ensino remoto emer-
gencial”, comentou Mauriza.

Homem é atingido 
por tiros na boca e 
no tórax em Xambrê

A Polícia Civil de Xambrê 
(município localizado a 24 
quilômetros de Umuarama) 
iniciou ontem (terça-feira, 29) 
a investigação em busca de 
identificar e prender o autor 
de um atentado contra um 
homem de 41 anos de idade.

Até o final da tarde de 
ontem, os policiais já pos-
suíam a idade do acusado.

De acordo com o boletim de 
ocorrências, o crime foi prati-
cado por volta das 5h20 de 
ontem, na rua Porto Alegre, 
Cohapar IV, naquele município.

A Polícia Militar foi infor-
mada de que um homem 
baleado havia dado entrada 
no Hospital Municipal de 
Xambrê. Ele havia sido alve-
jado com tiros na mandíbula 
e no tórax. Os policiais foram 
até o hospital e conseguiram 

conversar com a vítima, que 
é conhecida na cidade pela 
alcunha de ‘Zé Capeta’.

O cidadão revelou que 
estava em casa, quando rece-
beu a ligação telefônica de 
uma pessoa (que não reve-
lou a identidade) e, ao sair 
do imóvel para atendê-la, foi 
recebido a tiros.

Em seguida o autor dos 
disparos fugiu em um veí-
culo não identificado. No 
entanto,  na fuga deixou 
cair seu aparelho celular. 
O telefone foi apreendido 
e repassado aos policiais, 
que o entregaram aos inves-
tigadores da Polícia Civil. A 
princípio o autor seria um 
homem de 28 anos de idade.

A vítima foi encaminhada 
para atendimento médico na 
cidade de Umuarama.

Acidente de trabalho
Um homem de 37 anos mor-

reu após sofrer um acidente de 
trabalho em Iporã, na segunda-
-feira (28). No início do turno, 
ele atuava na construção de 
um abatedouro, às margens da 
rodovia PRC-272, entre Iporã e 
Francisco Alves. O acidente teria 
ocorrido quando o trabalhador 
manobrava um elevador móvel. 
O equipamento tocou no teto da 
cobertura e acabou prensando 
o funcionário. Foi acionada 
equipe de socorro, porém, o 
homem morreu ainda no local. 
A Polícia Civil de Iporã foi até o 
local e investiga a hipótese é de 
que o trabalhador tenha confun-
dido os comandos da máquina.

A equipe da Criminalística 
esteve no local e coletou os 
dados da cena. O Instituto 
M é d i c o - L e g a l  ( I M L )  d e 
Umuarama recolheu o corpo. 
P.F.E, 37 anos, era morador na 
cidade de Alagoinhas/BA e 
funcionário de uma empresa 
terceirizada, do Estado de 
São Paulo.

 “Bagulho no bumba”
Patrulheiros rodoviários estaduais 
de Iporã apreenderam ontem na 
PR-323 em Cafezal do Sul 17 quilos 
de maconha e dois revólveres de 
calibre 38. As armas e a droga esta-
vam no bagageiro de um ônibus que 
seguia itinerário Guaíra/São Paulo. 
Na abordagem, assim que descobri-
ram o material ilícito, os policiais pro-
curaram pelo proprietário, que seria 
um dos passageiros. O homem de 22 
anos foi descoberto e disse ter adqui-
rido a droga em Guaíra e a levaria até São Paulo. Para tanto receberia a quantia de R$ 3 mil.

DIVULGAÇÃO
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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

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

Nubia Soares alcança índice olímpico
e irá representar o Brasil em Tókio

A atleta brasileira Nubia 
Soares alcançou ontem (terça-
-feira, 29), o índice exigido para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio. 
A mineira saltou 14,68 m (0.5) 
em sua primeira tentativa no 
Trofeo Diputación Castellón, 
na Espanha. Nubia ficou com o 

segundo lugar da competição, 
mas superou a marca de 14,32 
m, o índice olímpico.

A saltadora de 25 anos lutou 
contra lesões na preparação e 
já vinha buscando a distân-
cia necessária para se qualifi-
car desde janeiro. Esta será a 

segunda participação de Nubia 
em Jogos Olímpicos. Ela esteve 
presente nas Olimpíadas do 
Rio, em 2016.

Nubia nasceu em Lagoa da 
Prata, mas mora e treina na 
Espanha há três anos. Ela é a 
atual recordista brasileira do 
salto triplo, com a marca de 
14,69 m (1.3) atingida em 2018.Médico descarta qualquer 

chance de Renan Lodi 
ser cortado da seleção

O médico da Seleção 
Brasileira, Rodrigo Lasmar, 
trouxe no fim da tarde de 
ontem (terça-feira, 29) um 
novo boletim sobre a situação 
de Renan Lodi. Segundo o pro-
fissional, o lateral-esquerdo, 
que se recupera de uma lesão 
no quadril no jogo com o 
Equador, vem evoluindo bem e 
a possibilidade de ser cortado 
da sequência da Copa América 
está descartada.

“Bom, o Renan sofreu um 
trauma no quadril no lado 
esquerdo no nosso último 
jogo, contra o Equador. Foi um 
trauma forte, não conseguiu 
continuar no jogo. Fizemos 
um exame de imagem no dia 

A saltadora de 25 anos lutou con-
tra lesões na preparação e já vinha 

buscando a distância necessária 
para se qualificar desde janeiro

DIVULGAÇÃO

seguinte, que só mostrou 
uma contusão local”, afirmou 
Lasmar, que destacou como 
está a recuperação de Lodi.

“Ele, a partir disto, está em tra-
tamento na fisioterapia, se recu-
perando bem. Não existe possi-
bilidade de corte. Agora a gente 
precisa aguardar sua evolução 
para ele voltar a treinar só quando 
estiver pronto”, declarou.

Além de Renan Lodi, Éder 
Militão e Léo Ortiz não trei-
naram ontem. A Seleção 
Brasileira volta a campo na 
sexta-feira (2/07), às 21h, no 
estádio do Engenhão, no Rio, 
para o duelo com o Chile, 
válido pelas quartas de final 
do torneio continental.
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Palavras cruzadas

Nesta quarta, a Lua continua em sua Casa 10 e 
coloca o setor profissional em destaque. Em sextil 
com Júpiter e Urano, a Lua ajuda você a se con-
centrar em assuntos de trabalho que exigem mais 
atenção. Também é um bom momento para agir 
nos bastidores e melhorar a imagem profissional 
que passa aos outros. 

Nesta quarta, a conjunção da Lua com Netuno 
traz um astral favorável para quem pensa em 
mudar de trabalho ou tem planos para subir na 
carreira. A Lua forma sextil com Urano logo cedo 
e favorece mudanças e transformações na sua 
Casa 10. Esse é o momento de apostar no seu 
lado mais ambicioso e correr atrás da prosperi-
dade que tanto deseja.

O céu estará agitado nesta quarta e você pode 
ouvir ideias diferentes das suas com mais tran-
quilidade, além de se mostrar aberto para trabalhar 
em equipe. O trígono entre Sol e Urano favorece os 
estudos e tudo o que ajude a ampliar seus hori-
zontes, é hora de aprender mais e ampliar a sua 
noção de mundo.

A comunicação continua sendo a chave para o 
sucesso nesta quarta, Caprica. Logo cedo, porém, 
é melhor redobrar a atenção porque há risco de 
enviar e-mails errados, esquecer um compromisso 
ou trocar as bolas na hora de ligar pra alguém. 
Sentiu o drama? Ainda bem que logo na sequência 
a Lua se entende com Netuno e favorece o contato 
com gente nova, inclusive no trabalho.

Se depender dos astros, talvez seja preciso um 
cuidado extra com as finanças logo cedo. Há 
risco de ter prejuízo ou gastar mais do que deve 
comprando por impulso. Mostre que pode ser 
sensato, meu cristalzinho, e procure planejar 
melhor os próximos gastos. 

A Lua segue em seu signo nesta quarta, mas 
vai se desentender com Mercúrio e pode 
tumultuar seus planos logo cedo. Melhor 
pegar leve com a família, porque você estará 
mais impaciente e pode iniciar uma discussão 
por qualquer bobagem.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos a 30 de junho são de Câncer com a personalidade Libra. São de boa aparência, 
cultos, elegantes, vaidosos e bonitos. Podem viver amores dramáticos e sofrerem com isso. Seu 
número principal é o 34. Juntos formam o 7 de Netuno, que os fazem tímidos, de grande intuição 
e dons para normais. Muitas vezes pessimistas. Mas confere brilho nas Artes e na Literatura.

Horóscopo nascido em 30 de junho 

Escorpião, se depender da Lua, você pode se 
divertir na companhia dos amigos ou das pes-
soas mais próximas nesta quarta. Mas não vá 
com muita sede ao pote porque Lua e Mercúrio 
se desentendem nessa madrugada e pode pintar 
briga com o mozão ou com pessoas mais jovens, 
seja em casa ou no trabalho.

Embora o seu signo não seja dos mais aven-
tureiros, isso pode mudar nesta quarta. A Lua 
segue em Peixes e anima os contatos com 
amigos e pessoas próximas. Mas vale a pena 
ter cuidado com o que fala, mesmo que pre-
cise fazer um esforço extra para analisar sua 
escolha de palavras. 

O astral é favorável para alimentar novos sonhos e 
ampliar seus horizontes, seja visitando novos luga-
res, planejando uma viagem ou conhecendo pes-
soas de culturas e até países diferentes, ainda que 
faça esses contatos apenas de maneira virtual. No 
trabalho, talvez seja interessante ter mais cuidado 
com o que diz para evitar problemas. 

A oposição entre Sol e Lua pede mais cuidado 
na execução de tarefas que precisam ser feitas a 
sós no trabalho. A Lua continua em sua Casa 12 
e forma sextil com Júpiter e Urano, favorecendo a 
movimentação nos bastidores para melhorar sua 
posição social ou lutar por maior reconhecimento 
na carreira.

A saúde e o trabalho serão os grandes focos 
desta quarta, Libra. Lua e Mercúrio se desenten-
dem nessa madrugada e pedem um pouco mais 
de cautela na hora de tratar da saúde. Cuide do 
seu corpo, pratique atividades físicas e adote 
hábitos saudáveis. 

A maior parte da sua atenção estará focada na 
família nesta quarta. Mas o dia pode começar 
meio tumultuado em casa. Ainda bem que o 
astral logo melhora e você não terá motivos 
para grandes preocupações, Sagita. Cuidar do 
serviço é importante, mas reserve um tem-
pinho para se dedicar à sua casa também e 
deixar tudo do seu jeito. 
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MAE
JAMAICANA

TOTALMENTE
GENENRR
OESPOSA

LODOSAIDA
ESFARELAR
PENJEFE
ACIDANRA

ELETRONICA
MANIADINDA

VOOMOOCA
RUPROLAG

NARRADORA
SACASPAS

(?)
Garrincha,
estádio de

Brasília

(?)
Negrini,

atriz 
brasileira

Saudação
feita 

com as
mãos

Acesso
gratuito 
a shows

Aero-
náutica
(abrev.)

Unidade
hereditária

(Biol.)

O número
divisível
por dois
(Mat.)

A mulher,
em

relação
ao marido

Local
do pênalti,
no futebol

Reduzir a
migalhas;

moer 

Alimento
preferido

dos
coelhos

Tipo de
música 

tocada nas
"raves"

Alvo 
do amor

do fã (pl.) 

Aquele
que conta

uma
história

Raul
Pompeia,
roman-
cista

Saco, em
inglês

Sinais 
que

indicam
citações

Ácido ribo-
nucleico

Espécie de
punhal (pl.)

Dígrafo de
"barro"

Ausência 
de barulho

Chefe, em
espanhol
Espaço de
365 dias

"Monstros
(?)", filme

Forma;
figura

Costume;
hábito

Viagem
de avião

Xeque-(?): 
encerra a partida 

de xadrez
O popular trocadilho
A origem
do reggae
Comple-
tamente

Madrinha
(bras.)

A arte do
estilista

Bairro de
colônia 

italiana, em
São Paulo

Para (pop.)
Em (?) 
de: em

favor de

Opõe-se
à "volta"

Eri Johnson,
humorista

Consoante
de "pão"
Azeda;
picante

Matéria
do fundo
de lagoas

Prata
(símbolo)
Primeiro
verbete

3/sac. 4/jefe — lodo. 5/mooca. 9/jamaicana.
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Elimine a tristeza tomando um banho de boldo 
O banho de boldo é utilizado no 

mundo místico como uma ótima forma 
de fazer limpeza espiritual e descarrego, 
no entanto, a maioria das pessoas deve 
conhecer o boldo apenas como uma 
planta medicinal, uma poderosa erva 
que serve para aliviar sintomas desagra-
dáveis como enjôos, ansiedade e insônia.

O boldo sempre foi utilizado no 
Brasil proveniente da cultura indígena, 
que faz proveito da planta em virtude 
de suas maravilhosas propriedades 
que atuam diretamente tanto no corpo 
físico quanto no espiritual.

Também chamado de banho de Jesus 

ou banho de Oxalá, o banho de boldo 
funciona tirando  aquela sensação de 
peso, de tristeza e angústia. Ele é muito 
utilizado em tratamentos espirituais 
devido ao seu grande poder em termos 
de efeito de descarrego.

O banho de boldo é ideal para aliviar 
as tensões e a carga que o dia a dia nos 
impõe, sejam com compromissos tradi-
cionais, com a família, estudos ou empre-
gos, sem contar nossos receios e temores 
que temos que contornar.

Não existe uma regra específica 
para se tomar o banho de boldo. Você 
pode se beneficiar dele sempre que se 

sentir indisposto sem uma razão apa-
rente, embora haja certa pré-indicação 
para que ele seja feito às sextas-feiras, 
independente da lua.

Para preparar o banho de boldo você 
precisa apenas de dois ingredientes:

Três punhados de folhas de boldo e 
dois litros de água.

Coloque a água para ferver, e 
somente após levantar fervura, coloque 
os três punhados de boldo, desligando 
o fogo. Deixe que a mistura descanse 
por alguns minutos.

Antes de tomar o banho com a mis-
tura, coe a água.

Tome seu banho de higiene nor-
malmente, sempre com pensamento 
positivo, de limpeza, de purificação, 
de energização. Depois do banho con-
vencional, despeje o banho de boldo 
do pescoço para baixo.

Durante o banho, mentalize todas 
as energias negativas saindo de você 
junto com a água. Peça por proteção 
e mentalize uma luz verde envolvendo 
todo o seu corpo.

O mais indicado é deixar o corpo secar 
naturalmente. Recomenda-se secar ape-
nas as partes íntimas.

Fonte: Vida Tarot
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BANCO2

G CA B
A N T I C O R P O
S O P O V O A R
O B R E A L T AR
L E E O L E O S

F I L M A R T A
N O L C A O S

P A R T I D O T E
B AR O A B A U S
A E M A R C T
T A S R E C U A

S I R E N E A P
Z N S E L I M

M A L T A T Ç Ã
DA N I F I C A D O

P

Combus-
tível adul-

terado

O formato
da bola de

futebol 
americano

Local 
da cele-
bração

da missa

Estar em
pequeno
número 

A ti
(Gram.)

Aviso
sonoro

de ambu-
lâncias

Abrevi-
atura
de "et

cetera"
Clube da
cruz de

(?): o Vas-
co (fut.)

Leda 
Nagle,

jornalista

Assento
pequeno
de bici-
cletas

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

Vitamina
ativada

com a luz
solar

Estra-
gado; pre-
judicado

Caixas de
tesouros

Aparência;
aspecto

Consoantes
de "cota"
Coloca 

(o sapato)

Grupo
político

Variedade
de batata

Prêmio
mundial
de maior
prestígio

Árvore tida como
símbolo do Brasil

Pedaço de
vidro quebrado

Rita (?),
ex-voca-
lista dos
Mutantes

Porção de
oceano

Tive a sen-
sação de

Marcelo
(?),

apresen-
tador

Habitar;
colonizar 
Longín-

quo

Gorduras

Juntam;
reúnem 

Iguaria típi-
ca da re-

gião Norte
Atração de
cassinos

Sobra de café no 
coador (pl.)

Sono 
após o
almoço

Utensílio 
para cavar
Camada
de tinta

Gravar com
câmeras 
Antecede

o "O"

Anda 
para
trás

Confusão
(fig.)

Pão de (?),
bolo leve

Metal
de fios

elétricos

A defesa
do corpo
(imun.)
Sozinho
Aquele

que está
na classe

baixa

4/caco. 5/calça — malta. 6/sirene. 9/anticorpo.
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Nunca sabemos quando somos sinceros. 
Talvez nunca o sejamos. E mesmo que 
sejamos sinceros hoje, amanhã pode-

mos sê-lo por coisa contrária.
(Fernando Pessoa)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Leticia Aita, Talita Cossi, Mariana 
Caparroz, Pastor Giovani Zimmermann, Emerson Yokota, Nilce de Souza Neves Amaro e Dirceu Urbano Bernardes. Da 
coluna: felicidades.

AGAIN
O MasterChef Brasil retoma o formato 
original com 23 participantes vindos 
de todos os cantos do país, um elimi-
nado a cada semana, novas dinâmicas 
na competição, muitos convidados e 
um grande vencedor no final em sua 

nova temporada com cozinheiros ama-
dores. O tempero da atração também 

ganha um ingrediente especial. Helena 
Rizzo, a chef brasileira mais premiada 
no mundo, chega para apimentar o 
clima ao lado de Ana Paula Padrão, 
Erick Jacquin e Henrique Fogaça. O 

talent show vai ao ar toda terça-feira, 
às 22h30, na tela da Band, a partir de 

6 de julho.

CRINGE
“O que é cringe?”, foi a pergunta mais 
feita no Google nesta semana. O termo 
utilizado pela geração Z, para definir 
atitudes cafonas dos millennials, caiu 
na graça da geração com mais de 25 
anos, ao descobrir que tomar café, 

vestir calça skinny e sapatilhas, gostar 
de Harry Potter e do seriado Friends, é 
cafona. Usar o termo cafona também 
é cringe, inclusive. O termo de língua 
inglesa, que na verdade é um verbo, 

virou adjetivo e gíria por aqui, e define 
o que a geração Z (nascidos entre 

1995 e 2010) pensam dos millennials 
(nascidos entre 1980 e 1994). Esta é a 

novidade na rede social.

SALÁRIO
Com o fim do contrato entre a 
Rede Globo e o apresentador 

Fausto Silva depois de mais de 
30 anos, segundo anúncio feito 
em abril deste ano, a curiosi-
dade a respeito do salário do 
apresentador aflorou entre os 
brasileiros — e o termo “salá-
rio do Faustão” atingiu o pico 
de buscas no Google, segundo 
dados do Google Trends. Mas 
afinal, quanto ele ganhava na 

Globo — e quanto vai ganhar na 
Band? O salário de Faustão era 
o maior da emissora, cerca de 
5 milhões de reais mensais na 

rede do “plim plim”, somando o 
salário e merchandisings, será 
de 2 milhões de reais na nova 

casa.O novo contrato terá dura-
ção de cinco anos.

ZOOM
NIL MASON na lente exclusiva de Luci Lemes em ensaio enviado  à Coluna ZC.

LUCI LEMES

INGREDIENTES
n 3 ovos
n 1 lata de leite condensado
n 1 lata de leite
n 2 colheres bem cheias de doce 
de leite
n 4 paçoquinhas

PUDIM DE PÉ-DE-MOLEQUE!
n Pés-de-moleque a gosto para 
decorar
n Açúcar para caramelizar a fôrma

MODO DE PREPARO
Leve ao fogo 1 xícara de açúcar 
e 1/2 xícara de água. Deixe virar 
um caramelo e coloque na fôrma 
de pudim. Bata no liquidifica-
dor o leite condensado, o doce 
de leite, as paçocas, o leite e os 
ovos. Coloque na fôrma e leve 
ao forno em banho-maria, a 200 
graus, por cerca de 1 hora. Espere 
ficar morno e desenforme. Espa-
lhe o pé-de-moleque por todo o 
pudim e leve para gelar.
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