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Região do Conjunto Guarani segue
em estado de alerta para a dengue

NO ATUAL ANO EPIDEMIOLÓGICO, JÁ HOUVE 1.092 NOTIFICAÇÕES

Apesar de nenhum caso de dengue ter sido registrado na última semana, a Vigilância em Saúde Ambiental e Epidemiológica reforça 
que todo cuidado com a dengue não é em vão. O último Informe Técnico aponta que dez regiões da cidade estão em estado de alerta 
para a dengue, entre elas o Conjunto Guarani, onde é grande a incidência de focos do mosquito transmissor da doença. l 5

Acumulação compulsiva
Uma mulher, de cerca de 55 anos, moradora no 
Bairro Parque Dom Pedro I, juntou nos últimos 

meses material suficiente para encher a caçamba 
de três caminhões de lixo. Entre os itens havia 

roupas velhas, móveis e objetos sem condições de 
uso. O trabalho de remoção foi feito pela Vigilância 

Sanitária de Umuarama.  l 6
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Até o fim de julho, 
a empreiteira 
responsável pela 
construção do novo 
Posto de Saúde 
Central deve entregar 
a obra, que recebe os 
últimos serviços. A 
comunidade já pode 
ver como ficará a 
nova unidade básica 
ao lado do Pronto-
Atendimento 24h.  l 8

Agenda

Deputado ouve
demandas dos
prefeitos do

Noroeste  
l 2

Paraná investe
R$ 5,2 milhões
na frota para
fiscalização 

l 4

Vigilância
notifica

pessoas sem
máscara

l 7

Adolescente é
acusada de
arquitetar
latrocínio

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: 4,88%

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: 3ª parcela
vence em 30/07, com juros Selic de 1,31%.

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

5/6 a 5/7 0,5000 0,2019 0,0000
6/6 a 6/7 0,5000 0,2019 0,0000
7/6 a 7/7 0,5000 0,2019 0,0000
8/6 a 8/7 0,5000 0,2019 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,13% 28,85 
Vale ON -0,36% 113,17 
ItauUnibanco PN -1,37% 29,60 
Bradesco PN -2,08% 25,01 
Ambev ON +2,93% 17,94 
B3 S/A ON -1,89% 16,11

IBOVESPA: -0,55% 126.920 pontos

Iene 110,93
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,0870 5,0880 +2,3%

PTAX  (BC) +0,9% 5,0743 5,0749 +1,5%

PARALELO +0,7% 4,9700 5,3800 +2,5%

TURISMO +0,8% 4,9700 5,3600 +2,5%

EURO +1,1% 6,0201 6,0229 +1,6%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.829,52 1.856,51 1,48 7,94 14,93
Norte 1.832,46 - 0,50 3,80 14,33
Oeste 1.860,62 - 1,20 5,79 14,80

DÓLAR 05/07

Iene R$ 0,0458
Libra est. R$ 7,03
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.337,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/07 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)

MAI JUN JUL
TJLP (%) 4,61 4,61 4,88
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/21 1.451,75 5,00 -7,1%
FARELO jul/21 379,90 -1,90 -3,6%
MILHO jul/21 697,25 -22,50 3,3%
* Ontem (05/07) foi feriado nos EUA

SOJA 148,32 3,7% -5,2% 148,00
MILHO 80,84 2,2% -3,8% 84,00
TRIGO 77,55 0,3% -5,7% 80,00
BOI GORDO 308,57 0,0% 4,7% 310,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/07 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 *02/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 157,00 9,0% -4,8%
SOJA Paranaguá 162,00 8,7% -6,4%
MILHO Cascavel 92,00 13,6% -1,1%

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: 2387Megasena

01 02 04 06 07 08 09 10 
11 12 13 17 21 23 25

Lotofácil concurso:2273

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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 05 08 03 07 02 08

Super Sete concurso: 113C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2192

03 05 08 11 28 30 37 38 40 42 
46 51 61 63 65 75 86 90 92 94

Lotomania

11.004
54.926
63.047
95.007
23.098

20 21 39 49 61 64 72
MIXTO/MT

20 32 38 56 65

OUTUBRO

02 05 06 10 23 27 31

concurso: 5597

08 26 30 31 38 48

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Sol

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
23/07 - 23h37

Terça 6/7/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 18
min 16

max 25
min 11

Cascavel
max 22
min 11

Foz do Iguaçu
max 24
min 12

max 23
min 10

Curitiba
max 18
min 12

FASES 
DA LUA

Sol
Quarta 7/7/2021

Sol

Quinta 8/7/2021

Anvisa propõe suspender a vacinação 
de grávidas com Janssen e AstraZeneca

Brasília - A Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária) propôs suspender a 
aplicação de vacinas contra a 
covid-19 da AstraZeneca e da 
Janssen em gestantes. A reco-
mendação se aplica aos imuni-
zantes que usam vetor adeno-
viral. Dessa forma, as grávidas 
brasileiras devem receber 
doses da Pfizer ou Coronavac.

Em maio, a agência já tinha 
recomendado a suspensão 
do uso da AstraZeneca nesse 
grupo. Em comunicado divul-
gado na última sexta-feira, a 
agência ampliou a orientação 

Queiroga quer inclusão de vacinas anticovid na cobertura dos planos de saúde
Brasília - O ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, 
voltou a defender a inclusão 
das vacinas contra covid-19 
na cobertura dos planos de 
saúde. Queiroga explicou 
nessa segunda-feira (5), em 
entrevista coletiva após reu-
nião com conselho da ANS 
(Agência Nacional de Saúde 
Suplementar), que a medida 
ainda precisa de aprovação 
da Agência.

Caso não seja autorizado, 

à vacina da Janssen, que che-
gou ao País no fim de junho.

Em abril, as gestantes foram 
incluídas na lista de priori-
dade para vacinação contra a 
covid-19 porque fazem parte 
do grupo de risco. Um boletim 
do Observatório Covid-19 da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) lançado no fim de junho 
aponta que a taxa de letali-
dade entre essas mulheres é 
altíssima, de 7,2%, mais que o 
dobro do índice do País (2,8%). 
Até o mês passado, 1.156 ges-
tantes tinham morrido de 
covid-19 só em 2021. Em 2020, 

foram 560 mortes nesse grupo. 
No comunicado 006/2021, 

assinado pela Gerência-Geral 
de Monitoramento de Produ-
tos Sujeitos à Vigilância Sani-
tária, o órgão reafirma que o 
público geral deve continuar 
tomando as referidas vacinas 
porque seus benefícios são 
muito maiores do que os ris-
cos associados à infecção por 
covid-19. “A Anvisa reforça a 
relação benefício-risco favo-
rável das vacinas contra covid-
19 autorizadas para uso no 
País, sendo essencial a con-
tinuidade da imunização da 

população”, disse, em nota.
A Anvisa também orienta 

para a necessidade de se ins-
tituir medidas para identificar 
casos suspeitos de trombocito-
penia em pessoas que recebe-
ram as vacinas. As chances de 
isso ocorrer são extremamente 
baixas, entre 0,1% e 0,5%. Um 
estudo da Universidade de 
Oxford já mostrou que o risco 
de pacientes diagnosticados 
com covid-19 apresentarem 
casos de trombose é cerca de 
dez vezes maior do que entre 
as pessoas vacinadas. 

Segundo a agência, os 

sintomas relacionados à 
trombose são falta de ar, dor 
no peito, inchaço ou dor nas 
pernas, dor abdominal persis-
tente, sintomas neurológicos, 
incluindo dores de cabeça 
graves e persistentes, visão 
turva, confusão, convulsões, 
petéquias (pequenas man-
chas vermelhas ou marrom 
em partes do corpo), hema-
tomas ou outras manifesta-
ções hemorrágicas fora do 
local da vacinação. Pessoas 
vacinadas que apresentam 
estes sinais devem procurar 
um serviço de saúde.

disse o ministro, o assunto 
“deixa de existir”, mas, ante-
vendo críticas, ele defendeu 
que a discussão do tema já 
deva ser iniciada.

Para o ministro, essa inclu-
são se daria de duas formas: a 
primeira, com o ressarcimento 
do valor das vacinas aplica-
das ao SUS (Sistema Único 
de Saúde) e ao governo fede-
ral; e a segunda, na aquisição 
de vacinas pelas operadoras 
para ofertar aos usuários. “Se 

as operadoras de plano de 
saúde ainda não conseguem 
adquirir essas vacinas, elas 
podem ser aplicadas no Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ção, e aí as operadoras vão 
ressarcir ao SUS”, declarou.

Queiroga ressaltou que 
ainda não há possibilidade 
de o setor privado adquirir os 
imunizantes contra covid-19, 
mas afirmou que a discussão 
do tema é para um cenário 
futuro, quando a pandemia se 

tornar uma endemia. 
Ao comentar sobre a neces-

sidade de já se começar a discu-
tir o tema, Queiroga reclamou: 
“Se eu não discutir isso agora 
‘ah, o senhor não discutiu, e aí 
não fez a previsão’. Então, esse 
assunto tem que ser discutido, 
sim, e precisa ser discutido do 
ponto de vista técnico”.

“Quarenta e oito milhões de 
brasileiros custeiam planos de 
saúde, e custeiam por um obje-
tivo simples: ter assistência à 

saúde. Isso abrange desde a 
atenção primária, até a aten-
ção especializada à saúde, e 
políticas de vacinação cons-
tam na questão da atenção 
primária”, disse o ministro, 
em defesa da proposta.

Ao comentar sobre os tra-
balhos da CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) da Covid, 
Queiroga se limitou a declarar 
que só se preocupa com a pan-
demia, que a CPI não consta de 
seu “menu de preocupações”.
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Deputado Estadual visita municípios,
ouve demandas e anuncia recursos

O  d e p u ta d o  e s ta d u a l 
Delegado Fernando Martins (PSL) 
começou a semana com uma 
agenda de compromissos bas-
tante intensa nesta segunda-feira 
(5). Nos próximos dias, o parla-
mentar visitará diversos municí-
pios do Noroeste para conversar 
com os prefeitos, vereadores e 
lideranças e anunciar recursos do 
Programa Paraná Mais Cidades.

Neste início de semana, o 
deputado esteve em Xambrê, 
Pérola, Altônia e São Jorge do 
Patrocínio. No primeiro com-
promisso do dia, em Xambrê, o 
parlamentar esteve reunido com 
o prefeito Décio Jardim (PSD). 
No encontro, que foi acompa-
nhado pelo vereador Adriano 
Silva – Pilingo (PSL), o deputado 
anunciou R$ 210 mil para pavi-
mentação asfáltica.

Logo em seguida, o parla-
mentar esteve em Pérola, onde 
foi recebido pelo ex-prefeito, 
Clayton Mendes, e pelos verea-
dores, Rafael Karas e Alessandro 
Piloto, ambos do PSL. O depu-
tado visitou o Destacamento da 
Polícia Militar e depois seguiu 
para a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente onde participou 
de uma reunião com produtores 
de frango e leite do município e 
de mais quatro cidades da região.

No encontro, que contou 
também com a presença da 
prefeita do município, Valdete 
Cunha (PP), do secretário de 
Agricultura, Luciano Willian 
Lazarin, de vereadores do PSL, 
de representante da Associação 
dos Produtores de Leite de 
Pérola (Aperoleite), e de repre-
sentantes de agências bancárias 

e de empresas da cidade, foram 
discutidos assuntos ligados às 
dificuldades do setor.

Na ocasião também foi 
apresentado o programa Banco 
do Agricultor Paranaense, que 
auxiliará os produtores de leite 
a financiar a geração de ener-
gia renovável para diminuir os 
custos de produção.

Após o encontro, o parla-
mentar se reuniu com a prefeita, 
Valdete Cunha. Durante a con-
versa foi discutida a pavimenta-
ção da estrada rural Jaguarete, 
que interligará os municípios de 
Pérola e Iporã. A pavimentação 
do trecho de 19 quilômetros irá 
reduzir em 30 quilômetros a dis-
tância entre as duas cidades.

Depois o deputado seguiu 
para Altônia onde se encontrou 
com os vereadores Luizinho 
Maltempi e Leonel Tobar do 
PSL. Após visitar a Casa Abrigo 
Nova Vida, o parlamentar foi 
recebido pelo prefeito Claudenir 
Gervasone (PSD).

No encontro, que também con-
tou com a presença do vereador, 

João Pedro da Mata (PP), o parlamen-
tar atualizou o chefe do Executivo 
quanto aos recursos destinados ao 
município. O deputado também 
anunciou a viabilização R$ 320 mil 
que serão destinados para a saúde.

Em seguida, o deputado 
seguiu para São Jorge do 
Patrocínio, onde encerrou a 
agenda desta segunda-feira. No 
município, o parlamentar que 
representa a cidade junto ao 
governo do Estado, participou 
de uma reunião com o prefeito, 
José Carlos Baraldi (PSD).

No Encontro, que também 
contou com a presença da 
vereadora, Cleonice Aparecida 
Rotta (PSD) e dos secretários 
municipais das pastas de Meio 
Ambiente, Assistência Social, 
Fa ze n d a ,  A d m i n i s t ra çã o, 
Gabinete, e Educação,  o depu-
tado ouviu  deman das  do 
município e também anun-
ciou R$ 230 mil para aquisição 
de um trator. Recentemente 
a cidade recebeu R$ 350 mil 
para reformas e ampliações 
em Unidade de Saúde.

COM agenda cheia, deputado Fernando Martins começou ontem sua caminhada pelo No-
roeste do Estado

ASSESSORIA
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STF arquiva caso
dos cheques de
Queiroz à 1ª Dama

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) já formou maioria simples 
para arquivar o pedido de inves-
tigação sobre os cheques depo-
sitados na conta da primeira-
-dama Michelle Bolsonaro pelo 
ex-assessor do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
Fabrício Queiroz. A acusação era 
de que o dinheiro seria oriundo 
de um esquema de rachadinha 
na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj).

Em julgamento virtual que 
corre desde o dia 25 junho e 
pode durar pouco mais de um 
mês, seis ministros dos 11 deci-
diram pelo arquivamento. Até 
agora, Alexandre de Moraes, 
Cármen Lúcia, Nunes Marques, 
Ricardo Lewandowski e Rosa 
Weber seguiram o voto do rela-
tor, Marco Aurélio Mello.

A decisão atende a uma 
manifestação da Procuradoria-
Geral da República (PGR), que 
declarou que os argumentos 
contra Bolsonaro “são inidô-
neos, por ora, para ensejar a 
deflagração de investigação 
criminal, face à ausência de 
lastro probatório mínimo”.

O pedido de investigação 
pelo Supremo foi feito em 

Pesquisa do Podemos inclui “todos
os nomes” da possível terceira via

DENÚNCIAS foram baseadas na quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, que depo-
sitou R$ 72 mil na conta de Michelle Bolsonaro, de 2011 a 2016

DIVULGAÇÃO

A deputada Renata Abreu, 
presidente nacional do par-
tido, vai apresentar hoje (ter-
ça-feira, 6) os resultados de 
uma pesquisa sobre as elei-
ções de 2022. A presidente do 
Podemos, irá abrir os dados 
para deputados e senadores 
do partido, onde estão os 
resultados de uma pesquisa 
sobre a corrida presidencial.

O estudo incluiu “todos 
os possíveis nomes” da cogi-
tada terceira via, incluindo o 
ex-juiz Sergio Moro.

“Vai ser interessante para 
sabermos qual poderá ser o 
fôlego da terceira via”, resumiu 
uma fonte da legenda.

O Podemos nunca escon-
deu a vontade de lançar 
Moro ao Planalto. A deputada 

2020 pelo advogado Ricardo 
Bretanha Schmidt. Em uma 
notícia-crime, o advogado 
citou matérias jornalísticas 
que revelavam, com base na 
quebra do sigilo bancário de 
Fabrício Queiroz, que o ex-as-
sessor depositou R$ 72 mil na 
conta de Michelle Bolsonaro, 
de 2011 a 2016. Queiroz é 
apontado pelo Ministério 
Público como operador do 
um esquema de rachadinha 
no gabinete de Flávio, então 
deputado estadual, na Alerj.

Os extratos bancários 

mostram que pelo menos 
21 cheques foram deposita-
dos na conta de Michelle. Ela 
recebeu de Queiroz três che-
ques de R$ 3 mil em 2011, seis 
cheques no mesmo valor em 
2012 e mais três de R$ 3 mil 
em 2013. Em 2016, foram mais 
nove depósitos, totalizando R$ 
36 mil. Segundo reportagem 
da revista Crusoé, os cheques 
foram compensados em 25 de 
abril, 19 e 23 de maio, 20 de 
junho, 13 de julho, dois em 22 
de setembro, 14 de novembro 
e 22 de dezembro.

Renata Abreu,  semanas 
atrás, chegou a conversar 
com Eduardo Leite, que vai 
disputar as prévias do PSDB 

EX-JUIZ Sergio Moro é um dos nomes cogitados pelo partido

DIVULGAÇÃO

no fim de novembro. O par-
tido também tem o nome do 
senador Alvaro Dias como 
pré-candidato.

Sequestro da honra
Líder do governo federal 
na Câmara dos Deputados, 
o deputado Ricardo Barros 
(PP-PR) divulgou no domingo 
(4) vídeo em que pede para 
ser ouvido na CPI da Covid. 
O parlamentar afirma que foi 
“convidado para estar” na 
comissão em 8 de julho, mas 
que a oitiva foi desmarcada 
depois “sem nenhuma justificativa”.  “A CPI não pode 
sequestrar a minha honra ou de qualquer um que 
seja. Peço ao Supremo Tribunal Federal que eu possa 
defender a minha honra e dizer que não tenho nada 
a ver com o caso Covaxin”, afirmou. Na última sexta-
feira (2), Barros entrou com mandado de segurança 
no STF no qual pede para prestar depoimento à CPI na 
quinta-feira (8). O presidente do colegiado, Omar Aziz, 
adiou por tempo indeterminado a oitiva do líder do 
governo, acusado de envolvimento em irregularidades 
na negociação de vacinas.

Voto distrital
O presidente do TSE 
e ministro do STF, 
Luís Roberto Barroso, 
defendeu em sessão 
no Senado Federal, a 
implantação no Brasil de 
um modelo de votação 
similar ao distrital misto, 
mas com particularidades. 
Nesse caso, o eleitor 
votaria no candidato e 
numa lista definida pelo 
partido. Porém, caso 
o candidato escolhido 
superasse o coeficiente 
eleitoral, ele assumiria 
o cargo independente 
dos votos depositados 
na relação partidária de 
nomes. “Como há muito 
preconceito com a lista 
fechada, o TSE propôs 
uma fórmula em que o 
eleitor vota na legenda 
se quiser, e segue-se a 
lista partidária, mas o 
eleitor também pode 
votar no candidato. E, 
se o candidato, tiver 
o coeficiente eleitoral 
próprio, ele fura a lista”.

Prevaricação
A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu 
inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por 
prevaricação na negociação da vacina Covaxin. O vice-
procurador-geral da República Humberto Jacques de 
Medeiros informou em ofício à relatora do caso no STF, 
a ministra Rosa Weber, a instauração da investigação 
e pede que a Polícia Federal seja autorizada a cumprir, 
em até 90 dias, uma série de diligências. “A despeito 
da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo 
tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de 
indícios que possam preencher o respectivo elemento 
subjetivo específico, isto é, a satisfação de interesses ou 
sentimentos próprios dos apontados autores do fato, 
cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido 
encontro em termos de adoção de providências”.

Distritão
Barroso usou São Paulo 
como exemplo concreto 
desse modelo. Segundo 
o ministro, as 70 vagas na 
Câmara dos Deputados 
e os pouco mais de 33 
milhões de eleitores 
do Estado seriam 
divididos em 35 distritos 
eleitorais. Segundo ele, 
o voto distrital misto 
“baratearia os custos 
das eleições, aumentaria 
a representatividade e 
facilitaria a formação 
de maiorias políticas”. 
O presidente do TSE 
também afirmou que a 
reforma eleitoral “precisa 
fortalecer os partidos”, 
objetivo que não será 
alcançado se o modelo a 
ser definido for o distritão. 
O ministro disse ainda 
que o fortalecimento da 
participação feminina 
começa “com uma reserva 
de 20%” nas vagas nos 
legislativos, para 
“depois ir aumentando” 
essa proporção.

DIVULGAÇÃO
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Investimento chega aos
R$ 5,2 milhões na frota
para fiscalização do IAT

O Governo do Estado vai 
melhorar a frota de veículos dos 
21 escritórios regionais vincula-
dos à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest) como 
forma de reforçar a fiscalização 
ambiental em todo o Paraná. O 
governador Ratinho Jr entre-
gou nesta segunda-feira (05), 
durante o lançamento do Paraná 
Energia Sustentável, no Palácio 
Iguaçu, 42 veículos para os escri-
tórios, entre caminhonetes L200 
(21) e utilitários Fiat Strada (21). 
Outros cinco automóveis fica-
rão em Curitiba, à disposição 
da Sedest e do Instituto Água e 
Terra (IAT). O investimento foi de 
R$ 5.226.863,42.

“Precisamos dar suporte 
e equipamentos adequa-
dos para os funcionários para 
poder melhorar a fiscalização. 
Lembrando que muitas vezes 
eles precisam ir até locais afas-
tados, de difícil acesso. Esse 
investimento é mais um passo 
que o Paraná dá em busca da 
sustentabilidade, de ser um 
Estado verde, que se preocupa 
e preserva o meio ambiente”, 
afirmou Ratinho Jr.

Entre as atribuições da fiscali-
zação ambiental estão a atividade 
de controle, monitoramento, 

Isenção de pedágio para motos 
deve elevar tarifa de veículos

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, confirmou na 
semana passada, que as novas 
concessões de rodovias fede-
rais terão isenção de pedágio 
para motociclistas. A isenção 
foi um pedido do presidente 
Jair Bolsonaro e será viabilizada 
com o aumento de tarifa para os 
demais motoristas.

Segundo Freitas, o impacto 
nas tarifas para carros e cami-
nhões será “baixo”, de 0,5%. 
“Então o reflexo tarifário é 
baixo, da ordem de 0,5% em 
média. Varia de 0,3% a 0,6%, 
a depender de cada trecho 
concessionado”.

O ministro afirmou que o 
país tem 26 milhões de motos, 
mas menos de 1 milhão de 
motos passam em rodovias 
concessionadas todos os 

anos. Por isso, segundo ele, 
a medida vai “onerar muito 
pouco” os demais usuários.

“O reflexo em termos de 
tarifa é baixo, porque o fluxo 
desse tipo de veículo é baixo, 
as contas estão todas feitas, 
onera muito pouco os outros 

usuários, e está dentro da linha 
de modernizar essas rodovias 
e prestação do serviço para o 
usuário”, completou.

A Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias 
(ABCR) calcula que a isenção 
terá impacto de 5% na tarifa.

ISENÇÃO foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro e será viabilizada com o aumento de 
tarifa para os demais motoristas

DIVULGAÇÃO

educação ambiental e de vigilân-
cia, com o objetivo de impedir 
o estabelecimento ou a conti-
nuidade de ações consideradas 
lesivas ao meio ambiente. Ou, 
ainda, daquelas realizadas em 
desconformidade com o que foi 
autorizado no documento de 
licenciamento.

“Esses carros novos vão aju-
dar no atendimento a denúncias 
geradas pela população, deman-
das de órgãos públicos, fiscali-
zações de rotina, atendimento 
a acidentes ambientais e tam-
bém no apoio a órgãos federais, 
estaduais e municipais, sem-
pre tendo a questão ambien-
tal como prioridade”, expli-
cou o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 

e do Turismo, Márcio Nunes.
Em 2020, de acordo com a 

Sedest, foram aplicadas 4.587 
multas por infrações ambien-
tais. O valor arrecadado com 
as autuações chegou a R$ 
75,5 milhões, dos quais 77% 
(R$ 56,2 milhões) referentes a 
atentados contra a flora nativa.

Os autos de infração lavra-
dos são relacionados à fauna 
(1.069), licenciamentos (600), 
pesca ilegal (128), resíduos 
sólidos (97), poluição (77), des-
cumprimento de embargo (67), 
mineração (44), parcelamento 
de solo/loteamento/condomí-
nio (21), desrespeito à autori-
dade ambiental (9), patrimônio 
público (9) e empreendimen-
tos industriais e de serviços (5).

OS 42 veículos foram entregues durante o lançamento do Paraná Energia Sustentável, no 
Palácio Iguaçu

JONATHAN CAMPOS/AEN

Saldo positivo
O Paraná fechou 
os primeiros cinco 
meses do ano com 
o melhor saldo na 
geração de empregos 
desde 2011, além 
do segundo melhor 
resultado para maio 
no mesmo período. 
Entre janeiro e maio 
de 2021, foram criadas 103.432 vagas com carteira assinada 
no Estado. Além dos melhores cinco meses, o Paraná já tinha 
conquistado o melhor resultado histórico no primeiro trimestre e 
no primeiro quadrimestre do ano.

Melhor tempo
A Jucepar (Junta Comercial 
do Paraná) obteve o melhor 
tempo no País para a abertura 
de empresas no mês de 
junho. Para a abertura de 
empresas em junho deste 
ano, os 5.467 empresários que 
protocolaram seus pedidos 
levaram em média 1 dia e 10 
horas para concluir o processo. 
“A Jucepar é hoje modelo no 
Brasil no registro mercantil. 
Essa conquista só foi possível 
com a ajuda da tecnologia da 
informação e pelo trabalho de 
todos os nossos colaboradores 
e parceiros a quem agradeço 
imensamente”, diz o 
presidente Marcos Rigoni.

Nasa
A professora Marcella 
Scoczynski, do Câmpus 
Ponta Grossa da UTFPR, foi 
selecionada em programa da 
Nasa (National Aeronautics 
and Space Administration). 
A professora Marcella 
Scoczynski foi selecionada 
para atuar no projeto de 
pesquisa que estuda a origem 
dos ventos solares e seu 
impacto na Terra. “É um 
orgulho muito grande poder 
representar o meu país em 
um projeto tão desafiador 
e compartilhar o meu 
conhecimento com pessoas 
incríveis”, encerra Marcella.

Ampla defesa
O líder do Governo na 
Câmara, deputado Ricardo 
Barros (Progressistas-PR), 
divulgou um vídeo domingo 
(4) criticando a CPI da Covid 
do Senado. Ele pede ao STF 
para garantir a data marcada 
para seu depoimento na 
comissão para se defender 
das acusações. 

Ampla defesa II
“Fui convidado para estar lá 
dia 8 de julho, aceitei o convite 
e foi desmarcada a minha fala 
sem nenhuma justificativa. 
A CPI não pode sequestrar a 
minha honra e de qualquer 
um que seja. Peço ao Supremo 
Tribunal Federal que garanta 
que eu possa defender a 
minha honra e dizer que não 
tenho nada a ver com Covaxin e 
ajo em interesse do Brasil. Peço 
aos senadores que aceitem a 
oportunidade de me defender”, 
disse Ricardo Barros.

Horário de verão
O deputado federal Paulo 
Eduardo Martins (PSC) 
encampou a luta pela volta do 
horário de verão, encerrado 
em 2019, no primeiro ano 
da atual gestão. Na época, 
o parlamentar se colocou 
contrário à medida. “Não faz 
o menor sentido trocar a luz 
do sol do fim do dia, quando 
se tem liberdade, para o 
início da manhã, quando 
se tem apenas obrigações”, 
disse Paulo Martins.

Energia 
As PCHs (Pequenas Centrais 
Hidrelétricas) e as CGHs 
(Centrais Geradoras 
Hidráulicas) vêm ganhando 
espaço no sistema elétrico 
nacional. Elas respondem 
por apenas 3,5% da matriz 
energética brasileira. Um 
sistema de baixo custo de 
instalação e menor impacto 
ambiental ainda subutilizado, 
no entanto, isso pode mudar, 
principalmente no Paraná 
que é um dos estados com 
maior potencial nessa área. 
A expectativa é que este 
mercado cresça em ritmo 
acelerado.

GILSON ABREU/AEN
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Região do Guarani
continua em estado de
alerta para a dengue

Apesar de nenhum caso 
de dengue ter sido regis-
trado na última semana, a 
Vigilância em Saúde Ambiental 
e Epidemiológica, vinculada 
à Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, reforça 
que todo cuidado com a den-
gue não é em vão. O Informe 
Técnico nº 28, divulgado ontem 
(segunda-feira, 5), aponta que 
10 regiões da cidade estão 
em estado de alerta para a 
dengue: Parque Primeiro de 
Maio, Jardim Guarani, Praça 
Anchieta, Jardim Lisboa, 
Jardim Cruzeiro, Posto Central, 
Jardim Panorama, Conjunto 
26 de Junho, Jardim União e 
Conjunto Sonho Meu.

Ainda de acordo com o 
informe, as regiões com mais 
números de notificações de 
casos são a do Guarani (20 
notificações), Central (14), 
Panorama (13), 26 de Junho 
(10) e Jardim Lisboa (9). Já as 
regiões que tiveram os meno-
res registros de possíveis casos 
foram o Parque Jabuticabeiras 
e Bem Estar, com duas notifi-
cações, São Cristóvão, zona 

Ainda há vagas para curso gratuito
de auxiliar de mecânica industrial

A Agência do Trabalhador 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de 
Umuarama, informa que ainda 
restam algumas vagas para um 
curso gratuito de qualificação 
de mão de obra, em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
na área de auxiliar de mecânica 
industrial. Serão 160 horas de 
aulas com início em 12 de julho 
e previsão de término em 29 de 
outubro deste ano.

Os requisitos aos candi-
datos são: idade acima de 16 
anos e ensino fundamental 
incompleto. Serão no mínimo 
25 participantes e no máximo 
30. As aulas serão aplicadas 
de segunda a sexta-feira, das 
13h30 às 17h30. No cadastro o 
aluno deve inserir foto e digi-
talizar os seguintes documen-
tos: RG, CPF e comprovante 
de endereço – se for menor de 

rural e Parque Industrial, com 
três notificações, e Serra dos 
Dourados, Lovat, Sonho Meu e 
Parque Primeiro de Maio, com 
quatro notificações.

O documento apresenta 
dados referentes ao Ano 
Epidemiológico, iniciado 
dia 26 de julho de 2020, até 
sábado (3). Neste período 
foram registradas 1.092 
notificações, sendo que 930 
foram descartadas (85%), 
136 positivos e 26 ainda em 
investigação.

“Nesta semana tivemos 11 
notificações, porém sempre 
lembramos que o ideal é que 
não tivéssemos nenhum regis-
tro. A dengue é uma doença 
grave, perigosa, que pode levar 
à morte. E a melhor forma de 
deter a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti é eliminar 
os possíveis focos, que estão 
nas casas, nas ruas, nos 
terrenos baldios”, observa 
Carlos Roberto da Silva, 
coordenador da Vigilância 
em Saúde Ambiental.

18 anos, também RG e CPF do 
responsável.

Caso tenha dificulda-
des para realizar a matrícula 
online, o candidato pode pro-
curar pessoalmente o Senai, 
que fica na Rua Capital da 
Amizade, 2635, Jardim Colibri 
– fone (44) 3639-1220. As matrí-
culas serão aceitas até a pró-
xima sexta-feira, 09/07, das 8h 
às 19h na secretaria escolar da 
Unidade Senai – Umuarama.

O objetivo do curso é esti-
mular a geração de renda e 
o protagonismo dos jovens e 
adultos, por meio da inclusão 
socioprodutiva, 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 aos candidatos são: idade acima de 16 anos e ensino fundamental incompleto
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ENTRE 26 de julho de 2020, até sábado (3), foram registrados 1.092 casos, sendo que 930 
foram descartados (85%), 136 positivos e 26 ainda em investigação

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

What?!
Em dado momento da reunião 
com Jair Bolsonaro, o diretor 
da CIA, William Burns, deu a 
entender que a inteligência de 
seu país tem muito a aprender 
com a do Brasil.

Bagagem extra
Mr. Burns é tão cauteloso 
quanto um chefe de Estado. 
Trouxe dos Estados Unidos 
seus alimentos e até a água 
que bebe para consumo aqui. 
E assim é por onde passa. 

Aumenta o som
Uma provocação a la brazuca. 
O trompetista Fabiano Leitão 
apareceu na frente da sede 
da Embaixada americana em 
Brasília e tocou o Hino da 
Internacional Socialista. 

Tropa de elite
A passagem do diretor da 
CIA por Brasília, e todos os 
seus cuidados por segurança, 
lembra o carinho que outro 
órgão, o FBI, tem por seus cães. 
Quando John Kerry visitou 
Brasília como chefe de Estado, 
o pastor alemão da polícia 
federal americana, farejador 
antibombas, só comia ervas 
finas fervidas em água mineral 
(trazida dos EUA, claro).

Só assistindo
O governador do DF, Ibaneis 
Rocha, se vê cercado de 
pré-candidatos a vice na sua 
chapa para a disputa do ano 
que vem. Não há certeza de 
que Paco Brito fica. Estão 
na fila as deputadas Celina 
Leão e Bia Kicis, a ministra 
Flávia Arruda e o senador 
Reguffe. E dois secretários já 
estão em campanha aberta: 
José Humberto, de Governo, 
e André Clemente, da 
Economia. Ibaneis segue num 
silêncio de Buda.

Ecos de Minas
Não é de hoje que a eleição presidencial passa por Minas 
Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País e sede de 
articulações nacionais. As conversas mineiras - nem tão 

discretas como antigamente - avançam a ponto de indicar 
alguns planos partidários: O senador Antonio Anastasia (PSD-
MG), ex-governador, pode ser indicado para desembargador; 

Isso abre caminho para o plano do presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, que cerca o senador Rodrigo Pacheco (DEM), para 

filiá-lo ao partido com vistas à candidatura futura ao governo 
em 2026; e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 

continua citado nas rodas de Brasília como um potencial vice na 
chapa de Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto.

Elefante na sala
A situação do deputado federal 
Túlio Gadelha (PDT-PE) está 
estremecida no partido e ele está 
disposto a deixar a legenda para 
a alegria do presidente estadual 
Wolney Queiróz. Túlio tem diálogo 
suprapartidário e conversa até com 
expoentes do PL local. 

Pesca mansa
O ex-deputado e ex-ministro 
palaciano Carlos Marun, que 
deixou o conselho da Usina de 
Itaipu, lançou um programa 
na internet. O “Pescador eco” 
mostra ser bom de pesca. 

Ordem na costura
A ANTT informa que apura com 
a fábrica quantas jaquetas para 
fiscais foram entregues com a 
Bandeira do Brasil costurada 
invertida, com símbolo errado e 
a palavra “Orden”. 

Aquela cena 
Há um mistério sobre o 
laudo da morte do criminoso 
capturado Lázaro Barbosa. 
Seu corpo estava quase nu, 
envolto numa jaqueta da PM, 
quando foi jogado no rabecão.

Até nas férias
O advogado Kakay está 
visitando praia paradisíaca de 
Los Cabos, no México, e gritou 
Fora Bolsonaro do terraço de 
uma casa que alugou. Também 
posou com cartaz na areia.

Menu ativo
Nem tudo é crise e o setor 
gastronômico de Brasília 
avançou nesta pandemia em 
alguns pontos, e a Quadra 
402/3 Sul pode ser a nova “Rua 
dos Restaurantes”. De um ano 
para cá, surgiu ali a Peixaria 
Ueda, uma casa de carnes 
argentinas, uma hamburgueria 
artesanal, além dos tradicionais 
Lakes, Nipon e Dom Francisco. 
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Moradora do Dom Pedro acumula três
caminhões de lixo no quintal de casa

Uma mulher, de cerca de 
55 anos, moradora no bairro 
Parque Dom Pedro I, sofre de 
transtorno de acumulação com-
pulsiva, uma doença crônica 
que leva o indivíduo a ajuntar e 
guardar objetos sem valor. Para 
se ter uma ideia, só nos últimos 
meses ela acumulou um mon-
tante de material que encheu as 
caçambas de três caminhões de 
lixo. Estavam entre os itens acu-
mulados: roupas velhas, móveis 
e objetos sem condições de uso. 
O trabalho de remoção foi feito 
pela Vigilância Sanitária de 
Umuarama.

Carlos Roberto da Silva, 
coordenador da Vigilância 
em Saúde Ambiental, ligada à 
Secretaria Municipal de Saúde, 
relata que no dia 25 de junho 
a Prefeitura já havia realizado 
trabalho semelhante no local, 

Promotoria move ação de 
interdição contra mulher

O Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) ingressou com 
ação de interdição da mulher, 
porém por enquanto o juiz 
não acatou o pedido. Também 
houve o pedido, por parte do 
MP, de medida protetiva e, 
da mesma forma, também 
negado pela Justiça. “Nossa 
real preocupação é com a 
segurança da vida dessa pes-
soa. A situação de acumulação 

Dois homens de 50 anos 
morreram de covid-19 
neste final de semana

de onde também foram retira-
dos três caminhões com entu-
lhos acumulados pela mora-
dora. “É uma situação muito 
triste e preocupante, porque 
a mulher não aceita ajuda. É 
uma casa de madeira, nos fun-
dos de uma residência, e tudo 
estava tomado de lixo, ofere-
cendo grande risco à saúde e 
à vida dela”, comenta.

A acumuladora mora sozi-
nha e uma vizinha tenta, de 
alguma forma, cuidar dela, 
porém sem muito sucesso. 
De acordo com Silva, quando 
viu a equipe da Prefeitura se 
aproximar, ela empreendeu 
fuga pelos fundos do quintal. 
“É realmente um caso muito 
complicado e esperamos que 
a Justiça consiga oferecer pro-
teção a essa senhora. Ouvimos 
relatos dos vizinhos dando 

Após passar dois dias sem 
nenhuma confirmação de mor-
tes por covid-19 na cidade, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama divulgou na tarde 
de ontem (segunda-feira, 5) que 
dois homens vieram a óbito por 
complicações da doença. Ambos 
tinham 50 anos, um deles estava 
internado no Hospital Cemil e o 
outro no Uopeccan.

Desde março do ano pas-
sado até o último sábado (03), 
houve 34.753 notificações 
registradas no Ambulatório de 
Síndromes Gripais mantido 
pela administração municipal. 
Deste total, 17.084 casos foram 
descartados e 3.291 são trata-
dos como suspeitos (3.286 em 
isolamento domiciliar e cinco 
hospitalizados).

Mais 58 novos casos de covid-
19 foram anunciados neste último 
boletim: foram 32 mulheres, 23 
homens e três crianças. Até hoje 

TODOS os cômodos da residência estavam abarrotados com tantos materiais acumulados, a maioria recicláveis

ASSESSORIA/SECOM

conta que muita gente apro-
veita para descartar entulho 

na casa dela. Encontramos 
objetos lá que seguramente 

não foram levados por ela, 
sozinha”, pontua.

afeta diretamente a vida dos 
vizinhos e da comunidade do 
entorno, pois há riscos de ani-
mais peçonhentos, ratos, bara-
tas, dengue e outras doenças”, 
observa o coordenador.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social já disponi-
bilizou sua rede de atenção 
para tentar encaminhar a 
moradora para tratamento de 
saúde, porém ela se recusou. 

“Todo o trabalho e estudos 
sociais foram feitos rigorosa-
mente conforme determina a 
legislação. Agora vamos aguar-
dar a manifestação da Justiça 
para socorro dessa cidadã”, 
finaliza, acrescentando que 
uma grande equipe foi utili-
zada para realização do tra-
balho, que utilizou voluntá-
rios, caminhões e até uma pá 
carregadeira.

14.378 casos foram confirmados, 
sendo que 12.562 se recuperaram 
e 255 faleceram. Há ainda 1.551 
pessoas com diagnóstico positivo 
fazendo o tratamento em suas 
residências e 10 delas internadas.

Nos hospitais com alas exclu-
sivas para o tratamento da covid-
19, a situação da ocupação dos 
leitos continua em estado de 
alerta, com 36 das 37 UTIs ocu-
padas e 62 dos 64 leitos de enfer-
marias também ocupados.

TAMBÉM houve o pedido, por parte do MP, de medida protetiva, que foi negado pela Justiça

ASSESSORIA/SECOM
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Pessoas que não usavam máscaras
em horário restrito foram notificadas

Mais de 50 pessoas foram 
orientadas pela equipe da 
Vigilância Sanitária no último 
final de semana, durante ação 
integrada de fiscalização para 
o cumprimento dos decretos 
municipal e estadual relacio-
nados ao enfrentamento da 
covid-19 em Umuarama.

Amparados pelos agentes da 
Guarda Municipal e pela Polícia 
Militar, os fiscais inspecionam o 
cumprimento das medidas pre-
ventivas contra a disseminação 
do coronavírus, como horário 
de funcionamento do comér-
cio, uso de máscara, distan-
ciamento, mesas em calçadas, 
venda e consumo de bebidas 
e ocorrência de aglomerações, 
entre outras infrações.

Além das cerca de 50 orien-
tações a transeuntes, na última 
sexta-feira, 2, a Vigilância emi-
tiu cinco infrações em CPF, 
uma infração a lanchonete, 

UBS é arrombada no final de semana e tem objetos furtados
Mesmo tendo sistema 

eletrônico de vigilância, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do bairro Conjunto Primeiro 
de Maio teve uma das portas 
arrombadas neste final de 
semana. Os autores do crime 
levaram um aparelho celular e 
mercadorias diversas da copa, 
como cafés, chás e leites. Um 
boletim de ocorrência foi regis-
trado na manhã desta segun-
da-feira (05) na 7ª Subdivisão 
Policial de Umuarama.

De acordo com a enfer-
meira Daiane Cortez Raimundi, 

três orientações para bar e lan-
chonete, um bar foi notificado 
e não houve mais denúncias.

A equipe fiscalizou estabe-
lecimentos no Conjunto São 
Cristóvão, Parque Bonfim, aveni-
das Maringá e Paraná, na região 
central, o entorno do shopping 
center, loteamentos no alto 
da Paraná, lanchonetes e uma 
república, onde um grupo de 
pessoas foi notificado por não 
respeitar o toque de recolher, 
uso de máscaras e restrição de 
bebida em via pública.

No sábado, 3, foram realiza-
das cinco vistorias em eventos 
autorizados, uma lanchonete foi 
notificada e uma conveniência, 
a festa que ocorria em uma chá-
cara e uma tabacaria receberam 
autos de notificação por desres-
peitarem as medidas contra a 
pandemia. Foram fiscalizadas 
festas na Rua 13 de Maio, chá-
cara na Estrada Jaborandi (som 

responsável pela UBS, quando 
a equipe chegou para tra-
balhar, notou que vários 
setores estavam revirados. 
“Acreditamos que foram mais 
de uma pessoa, pela situa-
ção que encontramos. Eles 
comeram bastante, biscoi-
tos, iogurtes e outros produ-
tos que estavam na geladeira. 
Também remexeram gavetas 
e armários”, detalha.

Daiane relatou que os pos-
síveis autores do crime pega-
ram as chaves do veículo per-
tencente à UBS e também um 

molho de chaves das portas 
do local. “Creio que eles não 
conseguiram abrir os portões 
da UBS e desistiram de levar o 
carro, já que as chaves foram 
jogadas no gramado. Outra 
informação que talvez ajude 
a encontrar os autores é que 
eles deixaram cair um boné 
vermelho da marca Nike, com 
as letras SB”, disse.

O telefone levado pelos 
autores do crime é da marca 
Nokia, modelo antigo, mas 
que era para uso dos profis-
sionais da UBS. “Inclusive é 

alto e aglomeração) e também 
na Estrada São Tomé, bares 

da Av. Maringá com aglome-
ração, no entorno da Praça 

Miguel Rossafa e uma taba-
caria na Av. Londrina.

VIGILÂNCIA emitiu cinco infrações em CPF, infração a lanchonete, orientações para bares e notificou um deles no final de semana

ASSESSORIA/SECOM

Na tarde de ontem (5) equipes da 
Defesa Civil de Alto Piquiri combateram 
a um incêndio de grandes proporções 
no distrito de Mirante do Piquiri. Não 
houve feridos, mas uma residência em 
madeira foi completamente destruída pelas 
chamas. A Defesa Civil gastou mais de 
10 mil litros d’Água para combater o 
fogo, que tem sua motivação ainda apu-
rada. Testemunhas disseram aos agentes 
da Defesa que um celular estava ligado 
à tomada e poderia ter sido um curto 
circuito que gerou o foco, outras pessoas 
disseram que poderia ter sido uma panela 
deixada no fogão aceso. “Vamos realizar 
a perícia amanhã, mas os móveis ficaram 
completamente destruídos, micro-ondas, 
geladeira, fogão, guarda-roupa, infelizmen-

te não sobrou nada”, lamentou Wellington Silva, o Toni, diretor da Defesa Civil e secretário de Obras da Prefeitura. Moradores 
locais ajudaram no combate às chamas. Três tratores foram empregados na ocorrência. Membros da Assistência Social já entraram 
em ação e devem providenciar aluguel social para a família até que eles possam reconstruir a residência. O trabalho da Defesa Civil 
durou cerca de uma hora e quarenta e apesar da gravidade não houve nenhum ferido.

DIVULGAÇÃO

INTERIOR da unidade foi revirado pelos ladrões que levaram um aparelho celular e mer-
cadorias diversas da copa, como cafés, chás e leites

ASSESSORIA/SECOM

o telefone que fazemos os 
agendamentos para vaci-
nação, o (44) 98457-1075. 
Desta forma, pedimos para 

que as pessoas que preci-
sem de entrar em contato, 
que liguem para o telefone 
fixo (44) 3906-1052”, finaliza.
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Preparando
para o futuro

Não é de hoje que o SENAR-PR trabalha junto às 
novas gerações do campo, para que possam crescer e 
permanecer atuando no meio rural com conhecimento 
e qualidade de vida.

Iniciativas como o Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) 
e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ), e 
mesmo o programa Agrinho, já foram objeto de estudo e 
reflexão de diversos trabalhos acadêmicos, que tiveram 
por finalidade auferir a contribuição destas iniciativas na 
vida dos jovens do campo.

A contribuição mais recente neste sentido veio de 
uma dissertação de mestrado defendida no início deste 
ano, que procurou responder a seguinte questão: “Qual 
foi a contribuição do AAJ, no desenvolvimento humano, 
cultural e profissional dos jovens do meio rural? ”

A autora entrevistou 326 ex-alunos do programa e 
verificou que muitos deles seguiram carreira acadêmica 
em áreas ligadas à atividade rural, como Agronomia e 
Veterinária. Os entrevistados também revelaram que o 
AAJ também contribuiu para o desenvolvimento das 
habilidades pessoais, como comunicação, liderança e 
trabalho em equipe. Além disso, 70% deles relataram que 
o programa ajudou a conseguir uma vaga de trabalho.

Com mais conhecimento sobre as oportunidades de 
trabalho existentes no campo e com um empurrãozinho 
do AAJ (que encaminha o jovem para a primeira 
experiência profissional na condição de aprendiz), o 
SENAR-PR ajuda a combater o êxodo rural e contribui 
para a permanência das novas gerações no campo.

sistemafaep.org.br

Posto de Saúde Central deve
ficar pronta até o final de julho

Até o final de julho, a 
empreiteira responsável pela 
construção do novo Posto de 
Saúde Central deve entregar 
a obra, que está recebendo os 
últimos serviços. Os tapumes 
foram retirados e a comuni-
dade já pode ver como vai 
ficar a nova unidade básica 
de saúde, ao lado do Pronto 
Atendimento 24h Dr. Cândido 
Garcia, na Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca. Segundo o 
diretor de Obras da Prefeitura, 
Renato Caobianco, cerca de 
80% dos serviços já foram 
executados.

A nova unidade está rece-
bendo um investimento de 
R$ 823.995,87 entre recursos 
da Caixa Econômica Federal 
(através do Programa Finisa) e 
próprios do município. “É mais 
uma UBS que construímos e 
estamos prestes a entregar à 
população, para dar mais con-
forto e melhores condições de 
atendimento. Entregamos uni-
dades de saúde no San Remo, 
no Sonho Meu, no distrito de 
Roberto Silveira e em Santa 
Eliza está praticamente pronta, 

Distrito de Lovat ganha melhorias
em escola e pavimentação asfáltica

O distrito de Lovat tem 
recebido várias obras de 
infraestrutura, que chegam 
para melhorar a vida das 
famílias que moram ali. Só 
na Escola Municipal Papa Pio 
XII, por exemplo, a Prefeitura 
de Umuarama está investindo 
mais de R$ 225 mil em um pro-
jeto de reforma e readequação 
da instituição de ensino.

Mesmo com as aulas pre-
senciais interrompidas devido 
à pandemia de coronavírus, a 
administração municipal deci-
diu destinar recursos para 
renovar o local, que estará 
pronto em mais alguns meses. 
“A escola terá o piso trocado, 
assim como os forros antigos 
por PVC, instalações elétricas, 
luminárias, troca de portas, 
janelas, troca de divisórias por 
paredes de gesso acartonado, 
tela artística, portão de correr 
com tela, vasos e louças dos 
banheiros, troca do telhado, 
alambrado para quadra espor-
tiva, pintura completa, troca 
dos quadros escolares e plan-
tio de gama (ajardinamento)”, 
detalha o secretário de 
Obras, Planejamento Urbano, 

além de reformas e amplia-
ções em várias unidades da 
sede e distritos”, disse o pre-
feito Celso Pozzobom.

O novo Posto de Saúde 
Central terá recepção, sala de 
espera e administrativo, dois 
consultórios odontológicos, 
quatro consultórios médicos 
e mais dois com banheiros, 
salas de curativo, de vacina, 
de observação e coleta de 
exames, sala para os agentes 
comunitários de saúde (ACS), 
farmácia e espaço para esto-
cagem de medicamentos, 
sala de esterilização, almo-
xarifado, expurgo, banhei-
ros para os funcionários e 
banheiros para os pacientes, 
entre outros ambientes.

A maior parte da obra já 
foi executada, restando ape-
nas a implantação do sistema 
de prevenção de incêndio, 
ar-condicionado e paisagismo, 
além da conclusão da pintura, 
algumas portas, tomadas para 
energia e internet, coloca-
ção de louças e torneiras nos 
banheiros, finalização do cal-
çamento em pever para acesso 

de ambulância e instalação do 
compressor de ar. “Vai ser uma 
unidade muito bem estrutu-
rada”, disse o secretário muni-
cipal de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, 
Isamu Oshima, “com todas as 
condições para atender muito 
bem à população”, finalizou.

Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima.

Helio da Silva Junior, fis-
cal da obra, acrescenta que a 
escola também terá fechamento 
da área de serviço e acessos, 
troca de louças e acessórios 
dos banheiros, manutenção e 
reparos no telhado, telas para 
fechamento do parquinho, 
manutenção dos muros, pin-
tura geral, acessórios escola-
res e limpeza final da obra. “Já 
estamos com 80% dos serviços 
realizados. Será uma grande 
transformação”, afirma.

GALERIAS
Além da reforma da Escola 

Papa Pio XII, o distrito de 
Lovat também recebeu recen-
temente pavimentação asfál-
tica e melhorias em espaços 
públicos. O distrito ganhou 
uma feira semanal e nesta 
semana a Prefeitura também 
está ampliando a rede de cap-
tação de águas pluviais, com a 
instalação 80 metros de tubu-
lação com diâmetro de 60 cm, 
poços de visita e bocas de lobo 
em duas ruas, para reduzir o 
risco de erosão.

A nova unidade está 
recebendo um investimen-
to de R$ 823.995,87 entre 
recursos da CEF (através 
do Programa Finisa) e 
próprios do município

ASSESSORIA/SECOM

MESMO com as aulas presenciais interrompidas, administração decidiu destinar recursos 
para renovar o local, que estará pronto em mais alguns meses

ASSESSORIA/SECOM
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Capacitação: Curso de 
Medicina padroniza 

tutorial do método PBL
Ideia do corpo docente é que as práticas aplicadas sejam 

uniformes; uma sequência de capacitações neste contexto será realizada

Professores do curso de 
Medicina da Universidade 
Paranaense – Unipar, Unidade 
de Umuarama, participaram 
nesta semana das duas primei-
ras – de uma série que virá – 
capacitações ligadas ao método 
PBL (Problem-based Learning).

De acordo com o professor 
Luciano Gasques, responsá-
vel pela organização da inicia-
tiva, o objetivo é que haja uma 
padronização do grupo tuto-
rial, que é a base do método 
do ‘Aprendizado Baseado em 
Problemas’. “Como se trata de 
uma técnica bem complexa, é 
necessário promover capacita-
ções sempre, no sentido de uni-
formizar a aplicação, para que 
todos nós estejamos falando a 
mesma língua”, pontuou.

As avaliações, que verificam 
o envolvimento e a produção 
dos alunos, e o encaminha-
mento das sessões do método 
também serão padronizados. 
Importante destacar ainda, 
que o alinhamento proposto 
nas capacitações respeita o 
que a literatura ligada ao tema 

propõe. “É preciso resgatar na 
literatura a base científica do 
PBL (tutorial) e determinar sua 
aplicação”, explicou Gasques.

Nestes momentos em que o 
corpo docente esteve reunido 
para este alinhamento, uma 
situação-problema foi aplicada 
entre eles, houve uma apresen-
tação dela com teoria, discussão 
a respeito e a correção segundo 
os critérios de cada professor.

O primeiro dia de capacita-
ção teve a condução dos profes-
sores Ricardo Abrão e Marcela 
Moretto. Já no segundo, a gestão 
dos trabalhos ficou por conta do 
professor Luciano Gasques.

MÉTODO PBL
O método PBL (Problem-

based Learning )  s ignif ica 
Aprendizado Baseado em 
Problema, que é uma técnica 
de pequeno grupo em que o 
professor lança uma situação-
-problema para que os acadê-
micos analisem e busquem o 
conhecimento e os questiona-
mentos necessários para enten-
dê-la e resolvê-la.

Garota de 13 anos é acusada de
arquitetar latrocínio em Iporã

Um jovem, de 18 anos, foi 
preso em Guaíra, suspeito de 
ser o autor do latrocínio (roubo 
seguido de morte), de um moto-
taxista no sábado (3), em Iporã 
(55 quilômetros de Umuarama). 
De acordo com a Polícia Civil, o 
crime foi arquitetado por uma 
adolescente, de 13 anos, que 
confessou o plano. 

A  Pol íc ia  Mi l i tar,  que 
atendeu ao chamado de 
emergência,  relatou em 
n o ta ,  q u e  o s  s u s p e i to s 

Ciúmes seriam as causas de um
violento assassinato em Cianorte

da morte do mototaxista 
seriam namorados. A ado-
lescente afirmou aos poli-
ciais que atraiu a vítima 
até a estrada Brasília, para 
uma corrida. No local,  o 
namorado matou o piloto a 
facadas e depois roubou a 
motocicleta.  

Depois do assassinato, 
o rapaz fugiu em direção 
à Guaíra, município onde 
mora, mas tentou se escon-
der  na casa da mãe da 

namorada. A mulher, por 
sua vez, chamou a polícia, 
que começou as diligências 
no encalço do suspeito.

Depois de uma persegui-
ção, o acusado foi localizado 
e preso. A adolescente foi 
apreendida em Iporã e depois 
l3evada à Delegacia de Polícia 
em Umuarama, onde foi 
ouvida. O corpo da vítima foi 
encaminhado ao IML e necrop-
siado. Posteriormente foi libe-
rado para os atos fúnebres.

A Polícia Civil da cidade 
de Cianorte (85 quilômetros 
de Umuarama), procura por 
uma mulher de 30 anos de 
idade, acusada de ter esfa-
queado o convivente na noite 
do domingo (4). O crime acon-
teceu na Av. Santos Dumont 
quase esquina com a Rua 
Capixingui, Zona Seis, onde 
Anderson Santos Pereira foi 
brutalmente assassinado com 
várias perfurações de faca 
que atingiram seu pescoço. 
A acusada seria sua compa-
nheira e uma discussão por 
ciúmes é que teria dado iní-
cio às agressões, seguidas do 

esfaqueamento.
Quando a PM chegou ao 

local, se deparou com a vítima 
caída, já sem vida na calçada.

Diligências levaram à iden-
tificação da autora do crime, 
que passou a ser procurada.

Até o final da tarde de 
ontem ela ainda não havia 
sido localizada.

No local em que ocorreu o 
crime foi encontrado o cabo 
de uma faca, um capacete e a 
aproximadamente 70 metros 
do corpo, estava a motoci-
cleta da vítima, com respin-
gos de sangue no tanque, e 
nas proximidades da moto, 

além de um par de sandálias 
e um par de óculos, possivel-
mente da autora.

A Polícia Civil levantou 
que o casal teria passado a 
tarde em uma confraterni-
zação e, quando chegaram 
àquele local, a motocicleta 
foi estacionada, ocasião em 
que a vítima teria se apos-
sado do telefone celular da 
autora. Depois disso as agres-
sões começaram, até que a 
mulher esfaqueou o homem.

O corpo de Anderson foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal de Campo 
Mourão.

CORPO do motoboy foi 
deixado na estrada vicinal 
enquanto dupla acusada 
do crime levava a moto

DIVULGAÇÃO

Policiais militares apreenderam 325 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, no fim da tarde do 
sábado (3), em São João, distrito de Altônia. A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal. Em nota o 
25º BPM apontou que por volta das 18h uma equipe fazia patrulhamento por estradas vicinais, entre elas a 
estrada São Marco, onde encontraram 650 caixas de cigarros entre as árvores. Não havia ninguém no local. 
A carga, segundo a Polícia Militar (PM), está avaliada em R$ 1,6 milhão.

DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 20/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO R$ 224.900,00

COMPASS LONGITUDE DIESEL 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 157.900,00

COMPASS SPORT 19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00

COROLLA XEI 15/16 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 148.900,00

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

FORD RANGER 3.2 XLS DIESEL 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 114.900,00

SPIN 1.8 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO, 7L R$ 49.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE COLORADO.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas e do Material Plástico e das Indústrias de Produtos de Higiene Pessoal, 
Cosméticos e Perfumaria”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
13/07/2021 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Augusto Giacomini nº10 na  cidade  de  Colorado Estado  do  Paraná , onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 das Respectivas Categorias Acima 
Citadas. 

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                                Colorado, 06 de Julho 2.021.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA 

ASSOCIAÇÃO ADONTOLOGIA 
DE UMUARAMA, Entidade 
Sindical, com sede sito à Rua 
Ministro Oliveira Salazar, nº 
5.037, sala 31, CEP 87.502-
070, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, devida-
mente inscrita no CNPJ sob 
nº  80.891.419/0001-10. 
COMUNICA O EXTRAVIO DO 
ALVARÁ Nº 19.688

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
VAGNER NUNES SIQUEIRA, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C P F 
098.632.898-76, estabele-
cido na Rua Anderson dos 
Santos Siqueira, 3176, Jardim 
Cruzeiro, CEP 87.504-582, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº31.766/2013. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ALTAIR MOREIRA DA PAIXÃO, 
inscrita sob nº CPF 050.755.108-
76,  estabelecido na Rua 
Rondônia, 875, CEP 87.518-
000, Distrito Serra dos Dourados 
município de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº31.766/2011. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

Umuarama leva de goleada do
líder e segue na lanterna da LNF

O Umuarama levou 7 a 0 
do líder Magnus em jogo dis-
putado na noite da última 
sexta-feira (2), no Ginásio de 
Esportes Amario Vieira da 
Costa. A partida foi realizada 
pela Liga Nacional de Futsal. 
Com isso, o clube paranaense 
já soma seis derrotas em oito 
jogos e segue na lanterna do 
Grupo A da Liga, com apenas 
dois pontos.

O  p r ó x i m o  j o g o  d o 
Umuarama será contra o São 
José. A partida da 10ª rodada 
está marcada para o dia 11, 
um domingo, às 15h, no 
Ginásio Tênis Clube, em São 
José dos Campos.

Enquanto o Umuarama 

Neste fim de semana os atletas do sub-11 da escoli-
nha de futsal Caliari de Umuarama, conquistaram duas 
vitórias no NFP (Novo Futsal Paraná), em Cascavel. 
As partidas foram realizadas no ginásio de esportes 
São Cristóvão, seguindo os protocolos de segurança 
sanitária contra a Covid-19 previstos no município. 
A primeira partida foi contra o time de Quedas 
do Iguaçu e o resultado ficou 4×0 para o time 
de Umuarama. O melhor jogador em quadra foi o 
umuaramense Matheus. Já o segundo jogo foi contra 
a Adaf de Cascavel. A partida terminou 2×1 para 
o time da Capital da Amizade. O atleta destaque 
foi Kaiki, também de Umuarama. No próximo sábado 
(10) as equipes Caliari sub-9 jogam em Cascavel 
pelo Paranaense.ocupa a lanterna, o Foz 

Cataratas é o melhor para-
naense na LNF. O Foz é o líder 
do Grupo C, com 13 pontos. 
Nos próximos dias, o clube 
da fronteira faz dois jogos 
em casa: recebe o Brasília no 
domingo, às 11h, e o Tubarão 
na quinta, às 21h.

UMUARAMA pega na 10ª rodada da Liga Nacional, dia 11, às 15h, no Ginásio Tênis Clube, 
o São José dos Campos
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Palavras cruzadas

Hoje não é o melhor dia para participar de entrevis-
tas de emprego, pois pode não conseguir se expres-
sar com clareza nem mostrar tudo o que é capaz de 
realizar. Sua alegria pode se apagar e fazer falta em 
seus contatos. Talvez precise colocar os pés no chão 
e encarar a realidade.

Não é a melhor hora pra começar algo novo, pois 
chegou o momento de colher os frutos do que plan-
tou anteriormente.Ótimo dia para cuidar do corpo: 
depilação, um novo corte e coloração podem render 
ótimos resultados. 

Virgem, meu consagrado, o período é ótimo para fazer 
um balanço financeiro, pagar o que precisa, cortar 
gastos e, se for necessário, emprestar uma grana 
pra acertar as contas. Clima indicado também para a 
reflexão e mais aceitação nos seus relacionamentos.

Tem tarefas pendentes ou inacabadas? O dia é perfeito 
pra arregaçar as mangas e colocar tudo em ordem, 
sem deixar nada pra depois. Se estiver pensando em 
aumentar a família, os astros avisam que esta não é a 
hora mais indicada para uma gravidez.

O dia pede que você fique na sua e faça apenas o que 
precisa, sem ficar pensando em outra ideia, propó-
sito ou plano. Na saúde, como a cicatrização tende a 
ser mais rápida, é um bom momento para tratamento 
dentário ou cirurgia. Cuidado com o prejuízo para o 
seu bolso.

Peixes, meu cristalzinho, a energia do período pede 
que termine todas as suas pendências, seja em casa 
ou no trabalho, para evitar que virem uma bola de 
neve. Também não é uma boa hora para começar coi-
sas novas, abrir um negócio ou fazer investimentos.

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 em 6 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de capricórnio. São de 
boa aparência física, belos e de bom gosto. São sentimentais e apaixonados e muitas vezes exage-
rados na demonstração de seu afeto. Seu número principal é o 10, formado de Sol, 1 e de zero. O 
1, que é o símbolo do Sol, que é luz e claridade, poder e autoridade, direção e mando, de liderança, 
egocentrismo, mas também de generosidade. O Sol que conduz ao poder, mas também à solidão.

Horóscopo nascido em 6 de julho

A energia mental fica no volume máximo e é sua intui-
ção que deve te guiar hoje. O momento pede que você 
se deixe levar, pois pode conseguir ótimos resultados 
ao ficar à deriva. Se trabalha em home Office ou tem 
uma atividade que faz em casa, cuidado com perren-
gues e prejuízo financeiro. 

A energia do dia manda avisar que é o momento de 
abrir os braços e receber o que é dado ou oferecido a 
você do jeitinho que se apresenta, sem ficar questio-
nando, sofrendo ou querendo mudar as coisas. Você 
contará com o seu sexto sentido para te mostrar qual 
o melhor caminho a seguir hoje.

Os astros avisam que o seu lado teimoso pode ficar 
mais tranquilo hoje, aí tudo indica que seu signo irá 
se mostrar mais flexível, aberto a mudanças e disposto 
a se fazer as pazes com desafetos. Na saúde pode 
conseguir a cura de um mal.

A terça chega trazendo uma energia perfeita para aca-
bar com as pendências da sua vida. É hora de assumir 
o leme da sua vida. Aproveite para colocar toda a sua 
energia para jogo e finalize as tarefas do trabalho e as 
obrigações do lar. No amor, alguém do passado pode 
voltar, cuidado! 

Hoje não é o melhor dia para abrir um negócio pró-
prio, lançar produtos ou materiais nem fazer investi-
mentos. Na saúde, esta é a fase mais favorável para 
fazer uma cirurgia, caso precise desse tipo de proce-
dimento, pois as chances de cura aumentam agora.

A terça chega com um clima suave, de cura e restau-
ração. É o momento ideal para relaxar e juntar forças 
para poder bombar depois, por isso não é indicado 
começar coisas novas, como iniciar uma poupança 
ou um empreendimento. Melhor terminar tudo que 
está em andamento e zerar as pendências. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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BLOR

CIRCULADOR
CAOTICOE
IRAMOTC

OCREANZOL
LISACOMI
EGCNHAN

ATIRADEIRA
ADBGEAR

TROCADAS
IADORADA

BOMBOMBOM
AEAPARAS

UTILIDADES
ISOLOESA

Estacio-
namento 

próprio pa-
ra ciclistas 

Ferra-
menta

para polir
metais

Abrigar;
agasalhar 

(?) de ar:
refresca

ambientes

Defender
um amigo

(fig.)

Muito
confuso;
desor-
denado

Teclar,
na web

A argila
de cor

averme-
lhada

Macia;
sem

asperezas

Carteira
Nacional

de Habilita-
ção (sigla)

Conjunto
de pelos

da cabeça
humana

Religioso
chefe de
mosteiro

Amarrota
(a roupa) 

Substi-
tuída 

(uma coisa)
por outra

Essa, 
em

espanhol

Estilingue
(bras.)
Antonio 

Dias, pintor

Cair (orva-
lho gelado)

Domes-
ticado

Alexandre
Nero, ator 
Vogais de

"vime"

Divisão 
do caule

Muito
severo

Querida;
amada

Em maior 
quantidade

Doce de chocolate
(?) domésticas: são

dadas à noiva no 
chá de panela

Sobras
de papel
Sufixo de
"febril"

Briga; combate
As primárias são o

azul, o amarelo 
e o vermelho

Objeto para puxar
água do piso

Gancho 
para pescar
Alimentei-

me

Termi-
nado;

concluído

Antônimo
de "mau"
Peça para

cavar

Recostar
(a cadeira) 

Separo 
dos outros
Post-(?),
adesivo 

2/it. 3/esa. 4/ocre — rodo. 6/rígido. 7/caótico.
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S A A
E V A N G E L I C A

I I P E S A M E S
P O R T A T T N S

L T U R I S T A
B A F O E M O R

E R C I C G
G A N H A D O R A

M U S E U D R A G
I E T A D F
T R E T R A I R

BR A S A I U C U
R E M O V E D O R
R U P O L O A

L A S C A A N I L

A igreja co-
mo a Batis-
ta ou a Pres-
biteriana

Dois ins-
trumentos
musicais
de cordas

A primeira
apresen-
tação de
um filme

Cozinhar
no forno

Corrida
de carro
(gíria)

Marca do
plural

(Gram.)

(?) de 
onça: mau

hálito
(bras.)

Jogada
realizada
no tiro de 
meta (fut.)

Aquela
que ven-

ceu o jogo

Ciro
Gomes,
político

Prata
(símbolo)

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?) Diego 
de La 
Vega:

o Zorro

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

Significa
"Interno",
em PIB 

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode
ser recebido pelas

vogais, em Português
A língua romana

Condo-
lências
Sentido 
do toque

2, em
romanos
Entrada
da casa

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher 
Que lhes 
perten-

cem

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

Deixar o
local 

Sucede
ao "M"

Ou, em
inglês

Material
da forca

2/or. 3/don. 4/drag. 5/lasca. 7/pêsames — turista. 10/evangélica.

Sonhar com onça: mudanças, mas com força para ir adiante!
A onça é um símbolo de boas ener-

gias, virilidade e garra para os homens. 
Por isso esse animal nos inspira a con-
quistar nossos objetivos do cotidiano. 
Será que sonhar com onça nos dá o 
mesmo significado?

Quando sonhamos com esse bicho 
nos questionamos o porquê desta men-
sagem, já que não é tão comum sonhar 
com animais. Sonhar com onça nos traz 
a mensagem de que somos sim capazes 
de enfrentar todas as dificuldades que 
aparecem em nossos caminhos.

Porém, dependendo do tipo de 
sonho, ele pode vir com mensagens 
muito mais amplas. Tudo depende 
dos detalhes que faziam parte daquele 
momento. Do que você se lembra?

Sonhar que vê uma onça: apenas 
enxergar uma onça pode ser inofensivo, 
mas no sonho é mais complicado. Quando 
este animal aparece no sono é sinal de que 
sua vida passará por uma fase turbulenta, 
mas que você é capaz de superar os proble-
mas se mantiver a calma.

Sonhar com onça mansa: esse 

sonho é um bom presságio. Ele indica 
que a sorte irá cruzar o seu caminho e 
isso ajudará muito na sua vida finan-
ceira. Porém, é preciso lembrar-se que 
é sempre necessário fazer bons investi-
mentos e evitar gastos desnecessários.

Sonhar que faz carinho na onça: a 
sua vida está passando por um período 
bom para relacionamentos, no qual 
pessoas poderosas podem surgir e 
que vão te ajudar a conquistar os seus 
objetivos. Aproveite esta chance para 
conhecer todo seu potencial.

Sonhar com onça feroz: é uma 
advertência em relação a alguns 
amigos que são falsos. Tome cui-
dado com essas pessoas, pois eles 
te desejam sucesso, mas na verdade 
só esperam uma oportunidade para 
te derrubar. Fique atenta, se olhar 
com cuidado saberá quem são estas 
pessoas e poderá escolher melhor os 

verdadeiros amigos.
Sonhar com onça te atacando: 

mau presságio. Significa que um 
período de baixa está chegando a sua 
vida. A principal característica desse 
momento será sua baixa autoestima, 
por isso foque suas atenções em 
você. Acredite que mesmo com este 
momento ruim, isso não quer dizer 
que você não seja capaz. Estas fases 
acontecem com todos e com calma 
você conseguirá superar e viver bons 
momentos novamente.

Sonhar com onça filhote: sonhou 
com um filhote de onça? Esta imagem é 
um alerta para que você tome cuidado 
com as pessoas ao seu redor. Reavalie 
suas amizades e mantenha por perto 
apenas aqueles que você sabe que 
podem confiar. 

Fonte: Astrocentro 
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“Errar todo mundo erra. Você precisa 

dar espaço para que um novo erro 
aconteça. Importante é redirecionar o 

erro rapidamente” 
( Luiza Trajano) 

CEREJA  
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Wellwn Itikawa, Mariam 
Trierveiler Pereira  e Raissa Santana. Da coluna: felicidades.

63 Anos
A Rede Planalto comemora 63 anos 
de fundação -, e para celebrar seu 
sucesso empresarial lançou uma 
grande campanha solidária: É o 

Concurso Cultural “Geladeira Cheia” 
com o objetivo de incentivar a do-
ação de alimentos para as entida-
des e pessoas de Umuarama, dado 

o atual cenário pandêmico que 
estamos vivendo no momento. A 

campanha iniciou em  1° de julho e 
segue  até 31 de julho.

 * * * *

A cada compra realizada na Rede 
Planalto o cliente ganhará gratuita-
mente um cupom para participar do 
concurso cultural “Geladeira Cheia”. 
Neste cupom deverá conter o nome, 
RG, endereço, nome da entidade e 
telefone do participante, além de 
uma criativa frase, que será lida e 

analisada pela comissão do concurso. 
Serão selecionadas 63 (sessenta e 

três) frases no período da campanha 
e os selecionados ganharão um kit de 
mercadorias já pré-definido no valor 

de R$500,00 (quinhentos) reais.

ENCONTRO
Na tarde da última quinta-feira (01), 
através do Microsoft Team aconte-
ceu mais uma edição do Trocando 
Ideias ON LINE, um projeto ide-
alizado na Unidade de Umuarama 
e desenvolvido em parceria com 
o CREF9. Nesse encontro parti-

cipou como convidado o Marcelo 
Hagebock Guimarães, Presidente 
do Conselho Estadual da Saúde e 

foram discutidas Políticas Públicas 
de Saúde e Esporte para Promoção 
da Saúde direcionadas ao profissio-
nal de educação física no serviço 

público.Também como convidado, o 
empresário e treinador Izidoro Mer-
lini esteve presente e apresentou 

a dinâmica das Corridas Anônymas, 
um formato de evento já realizado 

em alguns municípios e pode também 
ser uma opção aos demais. Ao todo 
15 municípios estiveram presentes 

com seus respectivos representantes 
de esporte e lazer. Participaram da 
organização dessa edição o Técni-
co de Atividades Michel Augusto da 
Silva e a Conselheira do CREF9 Silvia 
Regina Sucupira Sarto.Os próximos 
encontros já estão sendo progra-

mados, e haverão ainda mais temas 
relevantes aos municípios da região.

ZOOM
RAISA SANTANA, em dia de parabéns, recebe cumprimentos, beijos e abraços 

dos amigos de Umuarama. Nossa eterna Miss Brasil.

ARQUIVO WHATSAPP

O ROCK VIVE! 
O Rock Autoral Umuaramen-
se está a todo vapor.  Inicia-
da no ano de 2015 a banda 
emergencial é uma banda de 
rock nacional com influências 
dos anos 80 e 90. Recente-
mente lançou seu primeiro EP 
intitulado estado de emergên-
cia contendo 5 canções todas 
autorais e em breve em todas 
as plataformas digitais. A 
emergencial é um trio forma-
do por Diego Silva guitarra e 
voz, Jhoseffer Pessini batera 
e Osni Stevanato baixo. O 
grupo está lançando seu 
primeiro EP de músicas 
autorais intitulado ESTA-
DO DE EMERGÊNCIA!  
Vamos prestigiar e curtir o 
rock autoral da nossa cida-
de. Siga a banda nas redes 
sociais / Facebook: /ban-
daemergencial / Instagram: 
@bandaemergencial

THIAGO CASONI
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