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Ultrapassada a marca de 52 mil
pessoas vacinadas em Umuarama

16.006 UMUARAMENSES JÁ FORAM TOTALMENTE IMUNIZADOS

Seguindo o Plano Nacional de Vacinação, determinado pelo Ministério da Saúde e supervisionado pela Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná, Umuarama bateu ontem a expressiva marca de 52.109 pessoas vacinadas com a primeira dose contra o 
coronavírus, o que corresponde a 61% da população maior de 18 anos. Dessas, 16 mil receberam as duas doses. l 6

Burro que é “mula”
Cerca de 350 quilos de maconha foram apreendidos 

pela Polícia Federal sendo transportados em uma 
carroça. Na aproximação dos agentes, os traficantes 

fugiram pelo mato, abandonado o burro, que foi 
apreendido com a droga. O animal foi levado para 

atendimento veterinário e será entregue à entidade 
que cuida de vítimas de maus-tratos. l 7
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Desde o início da 
pandemia, em março 
de 2020, idosos eram 
os mais atingidos 
pelo novo coronavírus, 
especialmente aqueles 
com comorbidades. 
Porém, o último 
boletim da Secretaria 
de Saúde aponta que 
pessoas com idade 
entre 30 e 39 anos 
hoje são as mais 
infectadas. l 8

Mais infectados
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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 0,11 14,26 34,53

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,3202 1,3704 1,3575
IGP-DI (FGV) 1,3346 1,3653 1,3453
* 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 +1,37% 28,05 
Vale ON +0,29% 114,10 
ItauUnibanco PN +1,40% 29,68 
Localiza ON +5,42% 66,35 
Rumo ON +4,70% 20,27 
Magazine Luiza ON +4,46% 22,01

IBOVESPA: +1,54% 127.018 pontos

Iene 110,64
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 95,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,2390 5,2400 +5,4%

PTAX  (BC) +1,3% 5,2322 5,2328 +4,6%

PARALELO +0,5% 5,1000 5,5200 +5,1%

TURISMO +0,5% 5,1000 5,5000 +5,2%

EURO +1,2% 6,1745 6,1773 +4,2%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.829,52 1.856,51 1,48 7,94 14,93
Norte 1.832,46 1.893,55 4,28 8,15 18,84
Oeste 1.860,62 1.881,56 1,13 6,98 15,93

DÓLAR 07/07

Iene R$ 0,0473
Libra est. R$ 7,22
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.295,17 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/07 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 1.386,50 22,75 -11,1%
FARELO jul/21 357,20 2,20 -7,7%
MILHO jul/21 652,50 -3,50 -3,9%
TRIGO jul/21 614,75 -5,25 -9,6%

SOJA 148,57 -0,5% -4,2% 148,00
MILHO 82,52 -0,3% -1,7% 84,00
TRIGO 78,58 -0,1% -4,3% 80,00
BOI GORDO 308,89 0,1% 4,2% 310,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/07 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 07/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 157,00 4,7% -4,3%
SOJA Paranaguá 158,00 3,3% -7,6%
MILHO Cascavel 92,00 8,2% -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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Palavras cruzadas

A Lua embarca na sua Casa da Fortuna nesta 
manhã e deve te deixar mais apegado ao seu 
dinheiro, mas também pode sair comprando 
pela internet e acumular várias coisas inúteis 
em casa. Ainda bem que conta com criatividade 
e facilidade pra encher o bolso.

A Lua migra para o seu inferno astral nesta 
manhã e intensifica suas emoções. Tudo 
indica que estará mais sensível com medos 
e preocupações irreais. Pode se magoar com 
facilidade e reagir dando voadoras em quem 
estiver por perto. Calma, nervoso não é creme 
pra ficar passando.

Pela manhã, a Lua começa o passeio pela sua 
Casa das Esperanças e o desejo de ter segurança 
doméstica e estabilidade na vida deve ficar forte. 
Tende a levar a sério e correr atrás dos seus obje-
tivos com criatividade e cautela. 

De manhã, a Lua desloca-se para sua Casa dos 
Relacionamentos e tudo indica que seu signo 
estará mais emotivo, impressionável e receptivo 
nos contatos. Com as ótimas energias, você deve 
ter sucesso em parcerias, sobretudo na área da 
educação, comunicação, viagens ou transportes. 
Sua mente tende a ficar inquieta e expandir com 
os estudos e aprendizados. 

Aquarianos, a Lua migra para a sua Casa do Traba-
lho pela manhã e revela que o seu signo tende a 
ser mais prestativo e lutar pra proteger os colegas 
de serviço. Saúde delicada: atenção com doenças 
psicossomáticas, depressão ou hipocondria. Pode 
ter sucesso financeiro.

Seu dia começa com a Lua brilhando no seu 
paraíso astral e trazendo uma vibe muito boa. Sua 
sensibilidade e intuição devem ficar poderosíssi-
mas, então aproveite pra fazer uma fezinha, comprar 
uma rifa ou participar de um sorteio. Há sinal de 
boas oportunidades, agarre-as!

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 8 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Peixes. Eles 
são influenciados pelo elemento água, que os fazem vulneráveis e inconstantes. Isto poderá 
levá-los às más companhias e a seguir maus exemplos. São dados à Boemia, ao romantismo 
exagerado, assim como ao envolvimento com pessoas de maus costumes e de mau caráter. Seu 
número principal é o 12, Mas que formam juntos o 3, de Júpiter, astro harmonioso, generoso, 
bom e de influência positiva, construtiva e elevada. Mas que confere duplicidade amorosa ou 
conjugal, em muitos casos.

Horóscopo nascido em 8 de julho

Escorpião, meu consagrado, a Lua inicia o rolê na 
sua Casa 9 e revela que o seu signo tende a ficar 
sociável. Porém é melhor não pisarem no seu calo, 
pois pode levar rancores para toda a vida. Nos estu-
dos, sobretudo de faculdade, os aprendizados vão 
abrir seus horizontes.

Com a entrada da Lua no seu signo, tudo indica 
que estará mais sensível, ligado à família e aos 
seus queridos, com a intuição e imaginação. Seu 
lado dramático também vem que vem, e você 
tende a se magoar por causa de qualquer coisa, 
a remoer o que aconteceu no passado e a fugir 
de certas situações. 

A Lua embarca na sua Casa da Comunicação 
pela manhã e avisa que seu signo deve ficar 
mais sociável, curioso e conversador. Pode ser 
um ombro amigo e ouvir as pessoas chorando 
as pitangas, mas desejará que seus contatos 
sejam em mão dupla.  

Você e seus queridos devem se relacionar 
melhor e poderá contar com a proteção e ajuda 
de um familiar. No fim da tarde, rola treta das 
brabas entre Vênus e Urano, que está na Casa 
do Dinheiro, e há sinal de prejuízos e instabi-
lidades financeiras.

A Lua entra na sua Casa Vida profissional pela 
manhã e tudo indica que o seu signo estará mais 
sociável, tende a conhecer muita gente e deve 
buscar um bom entendimento com os colegas 
de serviço. Se estiver sem emprego podem surgir 
oportunidades de trabalho.

Tudo indica que as instabilidades, as pressões e 
o nervosismo do trabalho podem afetar seu corpo 
e acabar com seu pique. Com o amor há sinal de 
tempestades emocionais. Deve soltar sua imagina-
ção, que está em alta, pra apimentar a intimidade. 
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Sol

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
23/07 - 23h37

Quinta 8/7/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 21
min 14

max 26
min 12

Cascavel
max 23
min 12

Foz do Iguaçu
max 24
min 12

max 24
min 10

Curitiba
max 20
min 10

FASES 
DA LUA

Sol
Sexta 9/7/2021

Sol

Sábado 10/7/2021
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QLFF
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com
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Peça
que veda
garrafas

O navio
que puxa

outro

Armadilha
feita pela
aranha

Destruí-
dos; arrui-

nados

País cuja
capital é
Santiago

Roedor
que

constrói
represas

Código 
da pilha
palito

(?)
Sheeran,

cantor
britânico

Som de
pancada

O pôr
do Sol
Cultiva

(a terra) 

Instrumento
de sopro
Surpresa;
espantada

Arrasta-
pé (bras.)

Dada;
concedida

Consumir
pelo fogo
Palpite;
intuição

O 1o andar
do prédio
Parte de
molécula

Cartaz de
decoração

Combatem
os vilões
Articu-

lação do
pé com
a perna

Interjeição
de espanto
Consoantes
de "reto"

Fedor
(pop.)

A 1a e úl-
tima letras

A moeda
do Japão

Caminho 
ladeado por

árvores
Cárcere

Ir em
direção a 
Triturador
de carne

Professor
Glândula
genital fe-
minina (pl.)

Separada 
judicial-
mente
Porém

Primeiro
verbete
Ordinal
(abrev.)

Pastoso

Conven-
cido; pre-
sunçoso

3/nba. 4/alea. 6/flauta — poster. 7/queimar.
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Fora
de (?): 

descon-
trolado

Dou a
juros

(dinheiro) 

Designação
comum às
doenças
de pele

Migrar
como as 
andori-
nhas 

Situação
impre-
vista

Erva-(?): 
ingredien-
te de chás
calmantes

Argolas
para pren-
der pelos

pulsos

O molho
muito

espesso

Teófilo
Ottoni,
político

Introduzir
novidades 

Exercício
da aula de
Português

Sexta-
feira (?):

dia de
azar

Ave
colorida
da Ama-

zônia

Gradua-
ção no
judô

Dígrafo da
palavra
"barro"
(Gram.)

Estúdio 
de filma-

gens

Conjunto
de vozes
da igreja

Ponto
cardeal
do pôr 
do sol

Herbert
de Souza,
sociólogo
brasileiro

Avenida
(abrev.)

Palco de
praças in-
terioranas

Trans-
pirar

O "eu"
oblíquo

Queimar;
abrasar

Tapa, em
inglês

Gulosei-
mas

Falar
muito alto 
A esposa

do rei

Atividade
como a

Escultura

Que tem um rela-
cionamen-

to sério
(pop.) 

106, em
romanos
Antônimo 

de "canhoto"

Qualidade do que
pesa pouco

Passagem estreita
entre montanhas 

Alguma
Listagem 

(de
nomes)

Aquilo
que sobra

Sem
miolo

Meia-
noite

Rondônia
(sigla)

Sílaba de
"selva"

Arco para 
os cabelos

Litro
(símbolo)
Costume
esquisito

3/set — tap. 5/mania. 6/destro. 9/dermatose. 12/desfiladeiro.

concurso: 2388
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Sol

Delegado anuncia recursos para a
Saúde de municípios do Noroeste

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
segue visitando municípios 
do Noroeste do Paraná no 
decorrer desta semana. O 
representante da região na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) vem consecu-
tivamente, anunciado novas 
indicações de recursos.

CRUZEIRO DO OESTE
Ontem (quarta-feira, 7) foi 

a vez de Cruzeiro do Oeste 
receber o parlamentar. Em 
uma reunião com a Prefeita 
Helena Bertoco (DEM), que 
estava acompanhada do 
Vereador Alegria (PSD) e do 
presidente do diretório muni-
cipal do PSL, Henry Pretti, o 
Delegado Fernando Martins 
anunciou a indicação de uma 
ambulância no valor de R$170 
mil e um automóvel para a 
ser utilizado em uma das 
Unidades Básicas de Saúde 
da Família do município. 
“A saúde é uma área muito 
importante, principalmente 
neste momento de pande-
mia”, disse o Parlamentar.

N a  m e s m a  r e u n i ã o , 
foram discutidos projetos 
para a Segurança Pública 
no Município, em especial 
a implantação da Delegacia 
Cidadã. A nova constru-
ção permitirá à Polícia Civil 

oferecer um melhor atendi-
mento à população.

TAPIRA
Dando sequência às agen-

das do dia, o parlamentar 
esteve em Tapira para um 
almoço com o presidente do 
diretório municipal do PSL, Dr 
Gazoto, Glaucio e o vereador 
Sérgio Magalhães (PSL). Na 
ocasião, Delegado Fernando 
Martins anunciou R$ 105 mil 
em recursos para a cidade, 
sendo R$30 mil para a cons-
trução de academia da terceira 
idade, R$ 50 mil em calcário 
e R$ 25 mil em kit esportivo 
multimodalidade.

IVATÉ
Em seguida, o deputado 

seguiu para Ivaté, onde se 
se encontrou com o prefeito 
Denilson Prevital (MDB) e os 
vereadores Valdir Nene (PSL), 
Carneiro da Madeireira (MDB) 
e Leo da Educação (PROS). 
Durante a visita à Prefeitura e 
à Câmara Municipal de Ivaté, 
o deputado Fernando Martins 
anunciou a indicação de uma 
ambulância e também um de 
carro para a Saúde da Família.

Além disso, durante o 
encontro foram discutidos 
novos projetos para Ivaté e o 
parlamentar reforçou seu com-
promisso com a população.

DEPUTADO Estadual Fernando Martins visitou Cruzeiro do Oeste, Tapira e Ivaté, onde se 
reuniu conversou com autoridades municipais
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Vacinas da UFPR
precisam de mais
recursos para avanço

Em visita ao Setor de 
C i ê n c i a s  B i o l ó g i ca s  d a 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), responsável 
pela pesquisa e desenvol-
vimento da vacina contra a 
covid-19, o deputado estadual 
Michele Caputo (PSDB) verifi-
cou que os imunizantes come-
çaram a ser desenvolvidos em 
junho de 2020 e já estão na 
fase dos testes pré-clínicos.

“Uma pesquisa que busca 
desenvolver uma vacina com 
tecnologia 100% nacional e 
baixo custo de produção pre-
cisa ser valorizada. A próxima 
etapa exige novos investimen-
tos e parcerias. Por isso, tenta-
remos viabilizar parte desses 
recursos via Assembleia”, 
a f i r m o u  o  co o rd e n a d o r 
da Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Alep.

Os testes pré-clínicos, rea-
lizados apenas em animais, 
estão apresentando resulta-
dos animadores. Testes em 
camundongos revelaram que, 
após duas doses da vacina, 
a quantidade de anticorpos 
produzidos alcançou concen-
tração maior que a da parceria 
AstraZeneca/Oxford. A previ-
são de conclusão dessa fase é 
para o início do próximo ano e, 
então, será possível solicitar à 
Anvisa a autorização para tes-
tes em humanos.

RECURSOS
Para a finalização da fase 

atual, o grupo já conseguiu R$ 

Deputado é condenado
por falso testemunho

O deputado estadual 
Gilberto Ribeiro (PP) foi con-
denado por falso testemunho 
em caso de atropelamento de 
um adolescente de 14 anos. 
A decisão é do juiz Sergio 
Bernardinetti, da Vara Criminal 
do Foro Regional de Piraquara, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC).

O acidente ocorreu em 
12 de março de 2011, em 
Piraquara. Testemunhas dis-
seram que o motorista fugiu 

sem prestar socorro à vítima, 
que teve ferimentos no rosto, 
cabeça e orelha.

À época, o deputado defen-
deu-se afirmando que quem 
dirigia o carro era um assessor, 
que ao fazer a conversão para 
desviar de um buraco, bateu 
no adolescente que estava 
com roupa escura em um local 
pouco iluminado.

Ele afirmou na época também 
que deixou o local porque foi reco-
nhecido por populares, mas antes 

disso acionou o socorro.
O juiz aplicou a pena restri-

tiva de liberdade de três anos 
e seis meses de prisão, com 
vinte dias multa, a ser cum-
prida inicialmente em regime 
aberto – sendo cada dia multa 
fixado em quatro salários míni-
mos segundo o valor nacional 
vigente ao tempo dos fatos.

Contudo, ao final, o juiz 
substituiu a pena privativa de 
liberdade por duas penas res-
tritivas de direitos.

Multifuncional
De acordo com o professor do Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular da UFPR Emanuel Maltempi de Souza, será uma 
vacina 100% paranaense, com insumos nacionais e desenvolvida 
integralmente no Estado, com tecnologia feita na própria Univer-
sidade. Outro ponto positivo é o custo de produção: segundo os 

pesquisadores, hoje são gastos menos de cinco reais para fabricar 
cada dose. Além disso, o imunizante tem características multifun-

cionais. Isto quer dizer que pode ser recombinada para servir como 
imunizante para outras doenças, como dengue, zika vírus, leishma-

niose e chikungunya. “Mais que uma vacina contra a Covid-19, 
possivelmente teremos uma nova plataforma tecnológica para a 

saúde, com diversas outras aplicações”, afirmou o professor. O ob-
jetivo, futuramente, é desenvolver uma vacina e depois contar com 

parceiros para a parte de produção em larga escala.

230 mil do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), em 
parceria com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), e R$ 
995 mil do Governo do Estado, 
por meio da Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Seti). No 
entanto, ainda são necessários 

R$ 500 mil para fazer os 
ensaios toxicológicos, essen-
ciais para finalizar os estudos 
pré-clínicos.

Para os testes clínicos 
(fases 1, 2 e 3), em animais, 
serão mais R$ 10 milhões de 
emenda da bancada federal. 
A previsão é que essa fase 
seja iniciada apenas em 
meados de 2022.
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COORDENADOR de Frente Parlamentar conhece o processo de desenvolvimento da va-
cina contra a covid-19 pela UFPR

Simulação financeira
A Receita Federal (RF) 
teria acusado o líder 
do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP-PR), de 
arquitetar uma estrutura 
para simular operações 
financeiras.A informação 
foi publicada pelo jornal 
Folha de S. Paulo. O 
deputado teria feito 
depósitos sem origem 
comprovada que somam 
R$ 2,2 milhões, entre 
2013 e 2015. O fisco 
impôs ao parlamentar 
uma multa de 150% 
sobre o valor do imposto 
devido. A taxa é aplicada 
em casos de sonegação, 
fraude ou conluio. A 
cobrança contra Barros, 
que inclui juros de mora, 
totaliza R$ 3,7 milhões.

Ensaio de Richa

Afastado da política paranaense desde a prisão, 
em 2018, em plena campanha eleitoral ao Senado 

Federal, o ex-governador Beto Richa (PSDB) dá sinais 
de ativismo político no ninho tucano paranaense. No 
último fim de semana, Richa participou da recepção 
ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 

que visitou o Paraná. “Nos bastidores já é dado 
como certa a candidatura de Richa a deputado 

federal no ano que vem”. O ex-governador, réu em 
diversos processos, tem se recusado a falar com a 

imprensa e mantém as alegações de que é inocente 
das acusações de corrupção.

Supersalários
O projeto de lei que regulamenta os supersalários no 
poder público pode gerar uma economia nas contas 
públicas de até R$ 3 bilhões, segundo a estimativa do 
relator do texto, o deputado federal Rubens Bueno 
(Cidadania-PR). O parlamentar paranaense pretende 
propor uma trava para penduricalhos, como o auxílio 
alimentação, vinculada ao salário do servidor. O 
deputado ainda deve incluir um dispositivo para tornar 
crime ordenar, receber e omitir o pagamento de extras 
que extrapolem o teto definido pela Constituição, de R$ 
39 mil. “O que é direito adquirido, como é o 13º salário, 
não tem como tirar. É um exemplo claro. Mas (no 
relatório) entra naquilo que a lei manda, como auxílio 
alimentação e transporte. Nós estamos colocando uma 
trava nesses valores, porque não tem limite”.

DIVULGAÇÃO

Contestação
A PF abriu inquérito 
com base na apuração 
da Receita, em que se 
levantou suspeita da 
prática de lavagem de 
dinheiro decorrente de 
corrupção, com base 
“no grande volume de 
valores não justificados, 
em sua maioria em 
espécie, depositados 
na conta corrente do 
investigado”. Pelo Twitter, 
o parlamentar rebateu 
dizendo que é “mais uma 
vítima do ativismo político 
que imperou nos órgãos 
de fiscalização nesse 
período recente”. Barros 
garantiu que houve um 
erro da Receita, que já foi 
corrigido. Segundo ele, a 
reportagem da Folha de S. 
Paulo está desatualizada.
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CCJ aprova acesso
aos medicamentos 
à base de cannabis

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou o projeto de lei de 
autoria do deputado Goura 
(PDT), que assegura o acesso 
a medicamentos e produtos 
à base de canabidiol (CBD) 
e tetrahidrocanabinol (THC) 
para tratamento de doen-
ças, síndromes e transtornos 
de saúde. As substâncias são 
encontradas na planta can-
nabis sativa, conhecida popu-
larmente como maconha. A 
matéria foi aprovada na forma 
de um substitutivo geral apre-
sentado pelo relator, depu-
tado Paulo Litro (PSDB), com 
votos contrários dos deputa-
dos Homero Marchese (PROS) 
e Delegado Jacovós (PL).

De acordo com o substitu-
tivo, o acesso a medicamentos 
à base dos produtos se dará de 
acordo com o preenchimento 
dos seguintes requisitos: 
“laudo de profissional legal-
mente habilitado na medi-
cina contendo a descrição do 
caso, o Código Internacional 
da Doença (CID), síndrome 
ou transtorno, e a justificativa 

IAT retoma capacitações e
análise dos processos de outorga

O Instituto Água e Terra (IAT) 
retomou o treinamento para 
a descentralização da aná-
lise de processos de outorga 
de uso da água no Estado. As 
capacitações tiveram início 
no ano passado e foram para-
lisadas devido à pandemia da 
covid-19. O instituto é vincu-
lado à Secretaria estadual do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest).

Ato administrativo que per-
mite o uso de recursos hídricos 
por um prazo determinado, a 
outorga é direcionada ao aten-
dimento do interesse social. 
O objetivo é assegurar o con-
trole quantitativo e qualitativo 
dos usos da água e disciplinar 
o exercício dos direitos de 
acesso a ela.

A capacitação dos pro-
fissionais dos 21 Escritórios 

Regionais permite a descen-
tralização das atividades de 
vistoria e reduz a necessidade 
de deslocamentos de pro-
fissionais da sede do IAT, em 
Curitiba, otimizando o tempo 
de resposta dos atendimentos.

CAPACITAÇÕES
Com os treinamentos 

desta semana, dez Escritórios 
Regionais ficarão aptos a fazer 
os procedimentos da primeira 
etapa. O treinamento é feito 
por técnicos do próprio IAT, 
com experiência na análise de 
processos de outorga.

São repassadas informa-
ções sobre como fazer as 
vistorias; como orientar o 
cliente que solicita outorga 
de uso da água; como o 
licenciamento deve ser feito 
e quando ele depende de 

outorga de uso da água.

OUTORGA
A outorga é um dos instru-

mentos da Política Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos e 
representa um ato administra-
tivo necessário para a emissão 
de licenças ambientais que uti-
lizam recurso hídrico natural.

Devem ser solicitadas 
para as captações de água 
superficial e subterrânea, 
incluindo poços cacimba 
(rasos), poços ponteira, lan-
çamento de efluentes e inter-
venções e obras que alterem 
corpos hídricos em qualidade 
e quantidade.

As requisições devem 
ser feitas pelo Sistema de 
Informação para Gestão 
Ambiental e de Recursos 
Hídricos (Sigarh).

para a utilização do medica-
mento; declaração médica 
sobre a existência de estu-
dos científicos comprovando 
a eficácia do medicamento 
para a doença, síndrome ou 
transtorno, com a menção de 
possíveis efeitos colaterais; e 
prescrição médica contendo, 
obrigatoriamente, o nome do 
paciente e do medicamento, o 
quantitativo e o tempo neces-
sário para o tratamento”.

O acesso a medicamentos 
e produtos industrializados ou 
artesanais à base de CBD e THC 
será realizado desde que este-
jam de acordo com as normas 
de saúde e autorizado pela 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Além do 
paciente, associações, ONGs, 
fundações e entidades pode-
rão adquirir os medicamentos. 
“Diversos estudos passaram a 
comprovar a eficácia do CBD e 
do THC para o controle de cri-
ses de epilepsia, Síndrome de 
Dravet, tratamentos quimio-
terápicos de câncer, escle-
rose múltipla, fibromialgia, 
dores crônicas, entre outros 
casos”, enumerou o autor, 
na justificativa do projeto. 
“O projeto garante acesso 
ao medicamento. Não per-
mite a produção ou plantio”, 
explicou o relator.

O acesso a medicamentos à base de CBD e THC será realizado desde que estejam de acordo 
com as normas de saúde e autorizado pela Anvisa

DIVULGAÇÃO

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

Nova Ferroeste II
A admissibilidade da PEC 
proporciona dinamismo ao 
projeto da Nova Ferroeste, 
passando a permitir, por 
exemplo, que cooperativas 
possam construir ramais 
de ligação ao novo traçado 
da ferrovia. A medida é 
fundamental para o desen-
volvimento do Paraná e, em 
especial, da região oeste e 
da sua vocação agropecuária.

PS de militares
A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou em redação 
final a proposta que trata da 
isenção da contribuição para 
o Sistema de Proteção Social 
de militares com moléstias 
graves. De acordo com a jus-
tificativa do projeto, a remu-
neração pode ser redirecio-
nada para outros fins, como 
o pagamento de remédios e 
outros custos de tratamento, 
além de custeio de despesas 
básicas familiares. Agora, o 
texto segue para sanção, ou 
veto, do governo do Estado. 

LDO 
O Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO para o 
exercício de 2021, encami-
nhado à Assembleia Legisla-
tiva, possui um total de 50 
emendas apresentadas pelos 
deputados. O texto prevê 
uma receita bruta de R$ 65,5 
bilhões e uma receita líquida 
de R$ 48,3 bilhões para o 
próximo ano. Ainda para o 
ano de 2022, a previsão da 
LDO é de um déficit aproxi-
mado de R$ 4,3 bilhões.

Final da fila
Inspirada em outras cidades, 
a vereadora de Londrina Flá-
via Cabral (PTB) encaminhou 
indicação à Prefeitura de 
Londrina solicitando que tam-
bém encaminhe ao fim da fila 
aqueles que se recusarem 
a tomar a vacina na unidade 

de saúde em que agendarem 
a vacinação, exigindo outra 
marca. Segundo a sugestão, 
o morador de Londrina assi-
naria um termo se responsa-
bilizando pela recusa e dando 
ciência de que será enviado 
para o final da fila.

Mais saúde!
O deputado federal Pedro 
Lupion (Democratas) infor-
mou, por meio de ofício 
encaminhado ao prefeito 
de Santo Antônio da Pla-
tina, Zezão, que apresentou 
emenda parlamentar desti-
nada ao Hospital Regional do 
Norte Pioneiro no valor de R$ 
1 milhão para a aquisição de 
um aparelho de tomografia. 
“Esse é mais um compro-
misso com Norte Pioneiro 
que estamos assumindo em 
benefício da saúde da nossa 
gente”, aponta Lupion.

Mulheres na Política
O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná, 
desembargador Tito Campos 
de Paula, participou de uma 
reunião para discutir a rea-
lização de um curso voltado 
aos dirigentes partidários e 
pessoas ligadas às agremia-
ções. O objetivo é ampliar o 
acesso feminino aos cargos 
de liderança dentro dos 
partidos políticos. O curso 
será uma iniciativa da Comissão 
Mulheres na Política em con-
junto com a Escola Judiciária, 
com previsão para acontecer no 
segundo semestre de 2021.

Vice em Angola
O presidente Jair Bolsonaro 
decidiu não comparecer 
ao encontro dos chefes de 
estado da CLPL (Comunidade 
de Países de Língua Portu-
guesa) marcado para os dias 
16 e 17 de julho, em Luanda, 
capital de Angola. Ele enviará 
o vice Hamilton Mourão para 
representar o Brasil. 

Nova Ferroeste
A Comissão Especial da Assembleia 
Legislativa do Paraná aprovou, na 
manhã dessa quarta-feira (7), a 
admissibilidade da PEC da Fer-
roeste, que irá dar agilidade à estru-
turação da nova ferrovia. O texto 
harmoniza as constituições estadual 
e federal ao prever a autorização 
como forma de concessão de 
serviços públicos a entes privados. 
A Nova Ferroeste será o segundo 
maior corredor de exportação de 
grãos e contêineres do Brasil.

SEC. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
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Secretaria de Saúde
libera cirurgias eletivas
a partir de 12 de julho

A secretaria estadual da 
Saúde liberou a realização 
de procedimentos cirúrgicos 
eletivos, no sistema público e 
privado, em toda a rede hos-
pitalar do Paraná, a partir da 
próxima segunda-feira, 12 de 
julho. Segundo o secretário 
Beto Preto, a liberação foi pos-
sível graças à redução na taxa 
de ocupação dos leitos covid-
19. “Temos observado uma 
redução na ocupação dos lei-
tos, na fila de espera e na taxa 
de transmissão do coronaví-
rus, como resultado da vacina-
ção contra doença. Com isso, 
neste momento estamos libe-
rando os procedimentos eleti-
vos para aqueles hospitais que 
possuem condições de realizar 
esse serviço sem prejudicar os 
demais atendimentos”, disse.

De acordo com a orienta-
ção da Secretaria da Saúde, 
os hospitais que possuem 

capacidade de recursos 
humanos, com equipes pro-
fissionais disponíveis, insu-
mos – incluindo medicamen-
tos – e condições de realizar 
os procedimentos, poderão 
retomar essas atividades, 
até nova orientação. As ações 
devem respeitar as regras 
sanitárias da Resolução Sesa 
de número 632/2020.

FEDERAÇÕES
A decisão foi pactuada com 

as Federações dos Hospitais e 
Santas Casas. “A suspensão 
dos procedimentos foi neces-
sária para direcionarmos os 
medicamentos de intubação 
e leitos de UTI para o atendi-
mento à covid-19. Agora com 
a taxa de transmissão menor 
que um e começando a bai-
xar a taxa de transmissão da 
doença, podemos retomar os 
procedimentos para diminuir 

a fila de pacientes eletivos”, afir-
mou o presidente da Federação 
das Santas Casas de Misericórdia 
e Hospitais Beneficentes do 
Paraná (Femipa), Flaviano 
Feu Ventorim.

Para Rangel da Silva, pre-
sidente da Federação dos 
Hospitais e Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde no 
Estado do Paraná (Fehospar), 
além do atendimento, a produ-
ção dos hospitais também pre-
cisa ser retomada. “A volta das 
eletivas é de extrema impor-
tância principalmente devido 
a demanda reprimida deste 
período em que ficaram sus-
pensas. Além disso, também 
temos a manutenção econô-
mico-financeira das institui-
ções, que ao longo da pande-
mia, têm lutado para manter 
as suas atividades, empregos 
e assistência com qualidade a 
todos os pacientes”, disse. 

Membro da APP-Sindicato 
realizaram ontem (7) a tarde, 
um ato em frente ao Núcleo 
Regional de Educação, em 
Umuarama. Os manifestan-
tes levaram coroa de flores 
para lembrar os mais de 30 
mil mortos por complicações 
causadas pela covid-19 no 
Estado e protestaram contra 
o Governo do Paraná.

Os manifestantes dizem 
que muitas destas mortes – 261 
delas em Umuarama – pode-
riam ter sido evitadas caso o 

Manifestação lembra mortes por
covid em frente ao Núcleo Regional

Governo tivesse sido mais rigo-
roso na política de distancia-
mento social e “efetiva vacina-
ção em massa da população”, 
segundo o sindicato.

Os professores também se 
posicionam contra as medidas 
e os decretos adotados pelo 
secretário estadual de educa-
ção Renato Feder e alegam que 
ele é autoritário.

A nota da APP-Sindicato 
expressa preocupação com dois 
decretos recentes do governa-
dor: o 7.687 de 20/5/2021, que 

aprova o novo estatuto das 
associações de pais e mes-
tres, e o 7.943 de 22/6/2021, 
que determina as atribuições e 
competências das direções de 
escola. Esses decretos, segundo 
o sindicato, violam a autonomia 
escolar, colocam diretores na 
posição de censores dos profes-
sores e são autoritários, pois não 
foram discutidos com as comu-
nidades escolares.

A coroa de flores utilizada 
no protesto foi deixada no cru-
zeiro do cemitério municipal.

OS manifestantes dizem que muitas das mortes poderiam ter sido evitadas caso o Governo tivesse sido mais rigoroso na política de distan-
ciamento social
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Abençoados
Para não comprar uma briga 
maior - principalmente com 
muitos fiéis que investiram 
nos terrenos -, a Igreja não 
impetrou ação de pedido de 
despejo. Ainda. 

Autopromoção
Há meses, o portal da AGU 
vem mostrando em vídeo 
sustentações de André 
Mendonça em ações da União 
no STF. É como um cartão de 
visitas dele. Para os ministros.

Crime & ganância
Se for comprovado o pedido 
de propina para a compra da 
vacina pelo denunciante PM na 
CPI da Pandemia, o montante 
seria US$ 400 milhões - ou mais 
de R$ 2 bilhões. 

Laços policiais
O coronel Romualdo, da 
PM de Minas Gerais, citado 
pelo lobista (e também PM) 
Domingetti na CPI como um 
contato abre-portas, é irmão da 
coronel Cláudia Romualdo, que 
tentou ser vice do bolsonarista 
Bruno Engler na disputa pela 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

Já sabiam
Nas conversas de WhatsApp 
reveladas até agora, os PMs 
indicam que sabiam do pedido 
de propina no Ministério da 
Saúde, mas não denunciaram 
- queriam, pelo contexto, 
levantar informações para levar 
ao presidente Bolsonaro um 
nome. Engler é o aliado mais 
próximo do clã Bolsonaro em BH.

Cada um por si
A esquerda no Rio de Janeiro, 
terceiro maior colégio eleitoral 
do País, segue desunida, 
com expoentes de diferentes 
partidos que acreditam 
terem chances para o Palácio 
Guanabara. Benedita da Silva 
(PT) repete que o partido não 
fechou apoio a Marcelo Freixo - 
que entra no PSB. 

Terrenos sagrados
A Igreja Católica no Ceará se vê diante de um daqueles casos 

surreais de venda de paraísos (aqui, na Terra). O Tribunal de Justiça 
do Estado vai julgar em breve uma ação na qual a Arquidiocese 

requer a restituição de posse de 750 mil metros quadrados, de sua 
propriedade, de terra negociada por um empresário de Juazeiro do 

Norte sem o consentimento do arcebispo. O problema é que, na 
terra “sagrada” da Igreja, já existem mais de 700 lotes negociados - 
e residências - vendidos por esse “empreendedor” imobiliário. Ele 
alega que um pároco do Crato lhe concedeu procuração para isso 
há muitos anos. Os advogados da Igreja discordam e apontam que 
o documento não dá legitimidade sobre a posse e que só o bispo 

poderia ter autorizado o negócio. 

Indireta
E o prefeito de Niterói, Rodrigo 
Neves (PDT), pré-candidato do 
partido na disputa estadual, 
crava que o eleitor não 
pode escolher alguém sem 
experiência no Executivo 
- numa crítica velada ao 
deputado federal Freixo.

Bisturi nervoso
O governador paulista João 
Doria enfrenta os hospitais 
e as empresas de insumos 
hospitalares. Aumentou em 
18% o imposto para o setor 
com o fim de benefícios fiscais.

Piruetas na rampa
A Caixa vai patrocinar mais uma 
modalidade de esporte - desta 
vez radical e investimento 
inédito no País. O banco 
estatal bancará campeonatos 
e a formação de atletas de 
skate, através da Confederação 
Brasileira de Skate.

Sustentabilidade 
virtual
O Conselho Empresarial 
Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável 
vai realizar edição de seu 
fórum 2021 totalmente on-
line, de 28 a 30 de setembro. 
Haverá participação de 
autoridades e empresários, 
além de formadores de 
opiniões estrangeiros. 

Samba maçônico
Longe da Marquês de 
Sapucaí desde 2014, Paulo 
Costa Alves, o memorável 
puxador de samba Paulinho 
Mocidade, tetracampeão do 
Carnaval carioca, tem novo 
desafio. Além de se dedicar à 
carreira de cantor, ele agora 
é venerável mestre da Loja 
Maçônica Fraternidade de 
Realengo. Mas, pelo rito 
tradicional das reuniões, não 
vale abrir as sessões com o 
seu tradicional “Alôooooo 
comunidade... Chegou a 
Hoooooora!!!”
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Ultrapassada a marca de 52 mil
pessoas vacinadas em Umuarama

Seguindo o Plano Nacional 
de Vacinação, determinado pelo 
Ministério da Saúde e supervisio-
nado pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) do Paraná, o 
município de Umuarama bateu 
ontem (quarta-feira, 7), a expres-
siva marca de 52.109 pessoas 
vacinadas com a primeira dose 
contra o coronavírus – algo em 
torno de 61% da população 

Mais 65 novos casos e seis mortes por
covid são confirmadas em Umuarama

Uma morte por covid-19 só 
pôde ser confirmada após o 
registro oficial da declaração 
de óbito, desta forma, assim 
como na última terça-feira 
(7), novamente cinco mortes 
ocorridas no início de junho 
só foram informadas ontem 
(quarta-feira, 8) no Boletim 
Covid, emitido diariamente 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama.

As mortes foram de uma 
mulher de 43 anos ocorrida 
no dia 5 de junho, em Sarandi, 
e mais quatro homens: um de 
56 anos, no mesmo dia e na 
mesma cidade, outro de 69 
anos, no dia 2 do mês pas-
sado em Floresta, um homem 
com 45 anos que morreu no 
dia 12 de junho que estava 
internado em Maringá, e 
o último, aos 53 anos, que 
também morreu no dia 2 de 
junho, enquanto estava inter-
nado em Sarandi.

Soma-se às cinco mor-
tes relatadas acima, o faleci-
mento de um homem de 57 

FAIXA ETÁRIA DA VACINAÇÃO
Perobal 55
Cafezal do Sul 52
São Jorge do Patrocínio 51
Brasilândia do Sul 50
Douradina 49
Mariluz 49
Xambrê 49
Alto Piquiri 48
Francisco Alves 47
Cruzeiro do Oeste 46
Nova Olímpia 46
Pérola 46
Esperança Nova 45
Icaraíma 45
Iporã 45
Maria Helena 45
Altônia 43
Umuarama 42
Ivaté 40
Tapira 40
Alto Paraíso 38
Fonte: 12ª Regional de Saúde em 
Umuarama

Os 60 alunos 
selecionados entre 
os 267 candidatos 
inscritos ao curso 
de corte e costura 
industrial, ofere-
cido em parceria 
entre o Senai-PR 
e o município, por 

meio da Agência do Trabalhador da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio 
e Turismo, tiveram a aula inaugural ontem (7) no Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
no Paço Municipal. O curso também tem o apoio da Fundação Volkswagen e 
da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). Estiveram presentes 
à aula, o gerente as unidades Sesi, Senai e IEL, Luiz Antônio Mendonça, o 
coordenador de educação do Senai, Clemente Vieira dos Santos, a orientadora 
pedagógica do Senai, Sandra Renata Expedito, a assistente pedagógica Regiane 
Rebelo Barbosa da Silva e o secretário da unidade local, Flávio Daniel Ribeiro dos 
Santos. “Temos muitas ofertas de emprego, mas falta qualificação e o Senai vem, 
com este curso, capacitar os trabalhadores para a indústria, seja com empregados 
ou empreendedores, e assim ajudar na geração de renda para vocês e seus familia-
res”, disse Luiz Antônio.

anos, que aconteceu na última 
terça-feira (7), enquanto ele 
estava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UIT 
Covid) do Hospital Cemil em 
Umuarama, fator que resul-
tou em 267 óbitos na cidade 
desde o início da pandemia.

Os novos casos anun-
ciados ontem são de 32 
mulheres, 30 homens e três 
crianças, totalizando 65. O 
Ambulatório de Síndromes 
Gripais (Tenda Covid) já 
recebeu 35.042 pessoas com 
sintomas respiratórios em 
pouco mais de 15 meses 

maior de 18 anos.
De acordo com o Boletim 

Informativo sobre covid-19 
na cidade, divulgado ontem, 
o grupo com maior número 
de imunizados é o de pessoas 
com idade entre 60 e 64 anos 
(5.466), seguido pelo grupo de 
pessoas com comorbidades 
(5.109), pessoas com idade 
entre 65 a 69 anos (4.817), 
pessoas com idade entre 50 e 
54 anos (4.646) e trabalhado-
res em serviços ambulatoriais, 
farmácias e cuidadores (4.274).

A segunda dose da vacina 
é aplicada conforme agenda-
mento – cada marca tem um 
prazo específico – e até ontem, 
16.006 pessoas foram imu-
nizadas. A procura pela dose 
complementar é considerada 
abaixo do recomendado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
que já prepara campanhas de 
estímulo e conscientização da 
população. Vale destacar que 
há ainda o grupo dos caminho-
neiros, que foi imunizado com 
a vacina Janssen (do laborató-
rio Johnsson & Johnsson), de 
dose única, onde 920 pessoas 
foram vacinadas.

G u a r a q u e ç a b a ,  n o 
Litoral do Paraná, é um dos 

municípios em que a campa-
nha de vacinação está mais 
adiantada, com 89% da popu-
lação adulta já vacinada com 
ao menos uma dose. Isso 
ocorreu porque grande parte 
dos moradores do município 
é ribeirinha, grupo incluído 
entre os prioritários previstos 
no Plano Nacional e no Plano 

Estadual de Imunização contra 
a covid-19.

Santa Cecília do Pavão, 
no Norte do Estado, tam-
bém já iniciou a vacinação 
das pessoas com 18 anos de 
idade. Outras duas cidades do 
Litoral, Paranaguá e Antonina, 
estão vacinando a faixa dos 
20 anos. Os mais populosos 

EM Umuarama, a vacinação 
segue aberta para o público 
em geral, para pessoas com 
idade de 42 anos completos 
e acima disso

ASSESSORIA/SECOM

(média de 2,3 mil por mês). 
Desses, 17.090 casos foram 
descartados e 3.432 seguem 
como suspeitos, com 3.429 
em isolamento domiciliar e 
três hospitalizados.

Houve até hoje 14.520 
casos confirmados, sendo que 
12.753 se recuperaram e 1.466 
estão fazendo o tratamento 
em suas residências. Em hos-
pitais locais com Ala Covid, 
a ocupação dos leitos de UTI 
segue com lotação perto de 
100% e a dos leitos de enfer-
marias está com ocupação de 
94% (60 dos 64).

estão na faixa dos 40: Curitiba, 
Londrina, Ponta Grossa, São 
José dos Pinhais, Guarapuava 
e Colombo. Apenas Cascavel, 
Maringá e Paranaguá aden-
traram faixas inferiores. Em 
Umuarama, a vacinação segue 
aberta para o público em geral, 
para pessoas com idade de 42 
anos completos e acima disso.

ASSESSORIA/SECOM
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Polícia Federal de Guaíra fez a maior
apreensão de cocaína de sua história

Cerca de uma tonelada de 
cocaína foi retirada de circu-
lação uma só vez na apreen-
são considerada a maior da 
história realizada por agen-
tes que integram a Delegacia 
da Polícia Federal de Guaíra. 
A droga estava escondida em 
fundos falsos de duas carretas 
que foram abordadas sobre a 
ponte Ayrton Senna.

Segundo o delegado chefe 
da DPF de Guaíra, Mário Leal, 
a apreensão aconteceu depois 
de um monitoramento que os 
agentes já vinham realizando 
na região que fica na divisa entre 
Paraná e Mato Grosso do Sul.

Para conseguiram obter 
êxito, os policiais federais con-
taram com a colaboração de 

Acusada de matar 
companheiro à

facadas se 
apresenta em 

Cianorte 
Alegando legítima defesa, 

a mulher de 30 anos, acusada 
de ter matado o companheiro 
a golpes de faca na noite 
do último domingo (4), se 
apresentou na Delegacia de 
Polícia em Cianorte (85 quilô-
metros de Umuarama).

A funcionária pública foi 
ouvida e depois liberada, 
recebendo o benefício de 
responder à acusação de 
homicídio em liberdade.

A acusada procurou a 
polícia ontem (quarta-feira, 
7) pela manhã e foi interro-
gada pelo delegado Carlos 
Gabriel Stecca. Ele revelou 
que, o fato de a mulher ter se 
apresentado e apresentado 
também a tese de legítima 
defesa, deu a ela o benefício 
de responder à acusação em 
liberdade, mas o caso ainda 
está sendo investigado.

Ela disse que o compa-
nheiro a atacou enfurecido 
e enciumado. Depois de 
apedrejar o para-brisas de 
seu carro, passou a agredi-
-la no meio da rua. Foi então 
que ela se apossou da faca 
que estava na posse de 
Anderson Santos Pereira e 
revidou, vindo a esfaquear 
o homem por várias vezes 
no pescoço. ‘Era matar ou 
morrer”, disse ela.

Burro que é ‘mula’

policiais militares que atuam 
no Estado vizinho.

Na ação, que aconteceu 
ontem (quarta-feira, 7) pela 
manhã, três homens foram 
presos, um deles era aju-
dante dos dois motoristas 
das carretas.

Todos foram denuncia-
dos por associação para o 
tráfico e tráfico internacio-
nal de drogas após serem 
flagrados com quase uma 
tonelada de cocaína.

Para chegar ao paradeiro 
do entorpecente, o delegado 
relatou que foi necessária a 
utilização de cães farejadores, 
pois a droga estava acondicio-
nada em fundos falsos na lata-
ria das carretas.

TODA a droga foi retirada dos fundos falsos das duas 
carretas que também foram retiradas de circulação

DIVULGAÇÃO

Na noite da terça-feira 
(6), durante patrulhamento 
nas margens do Rio Paraná, 
agentes do Núcleo de Polícia 
Marítima (Nepom) notaram 
uma movimentação típica 
de criminosos. Foi então que 
resolveram fazer uma abor-
dagem, até que intercep-
taram uma carroça, onde 
estavam sendo carregados 
350 quilos de maconha. O DROGA apreendida estava em carroça sendo puxada por um burro

carrinho de tração animal era 
puxado por um burro, que 
foi abandonado junto com o 
entorpecente. No momento 
da aproximação policial, os 
traficantes fugiram, se embre-
nhando em um matagal.

O animal foi levado para 
tratamento veterinário e 
depois será levado para uma 
instituição que cuida de ani-
mais maltratados.

DIVULGAÇÃOFuncionário de escola pública é 
preso com maconha na PR-323

Uma apreensão de maco-
nha na noite da terça-feira (6), 
retirou de circulação, além da 
droga, também um homem de 
35 anos, funcionário de uma 
escola pública de Maringá.

A ação realizada por patru-
lheiros rodoviários estaduais, 
ocorreu às margens da rodovia 
PR-323, entre os municípios de 
Umuarama e Cruzeiro do Oeste.

A equipe comandada pelo 
sargento Cunha realizava fisca-
lização em frente ao posto da 
PRE, quando abordou um ôni-
bus do Expresso Maringá que 
saiu de Guaíra e tinha como 
destino Maringá.

Durante a vistoria no salão 
de passageiros os policiais 
encontraram uma mochila 
preta no colo do homem sus-
peito. Ele disse que trabalha 
em uma escola pública em 
Maringá e trazia dentro da 
bolsa, dois tabletes de maco-
nha que pesaram 1,7 quilo.

A droga foi apreendida, o 
proprietário do entorpecente 
foi preso e o caso foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
de Umuarama.

DROGA que tinha como destino Maringá, 
foi apreendida em Cruzeiro do Oeste e 
entregue à Polícia Civil de Umuarama

D
IV

U
LG

A
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A Polícia Militar de Cianorte registrou uma situação de dano quali-
ficado por volta das 9h40 de ontem (quarta-feira, 7), na avenida 
Coruja. Agentes da companhia de energia estavam atendendo a um 
chamado para desligamento de energia, quando o locatário do imóvel 
chegou alterado e dava ordens para que parassem. Como não teve 
sua solicitação acatada pelos trabalhadores da empresa, o indivíduo 
atirou uma pedra no para-brisas do caminhão da empresa, além de 
quebrar os vidros das portas e um farol. O autor do crime, de 39 
anos, foi identificado, mas não se encontrava mais no local quando 
os policiais chegaram. Os solicitantes foram orientados e foi lavrado 
o boletim de ocorrência.

DIVULGAÇÃO
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Marcos Vinicius Pesenti é o novo Gover-
nador do Distrito LD-6 de Lions Internaci-
onal para a gestão 2021/2022. Associado 
do Lions Clube de Rolândia PR., é casado 
com Flavia Mota Pesenti. O casal tem 
dois filhos: Barbara e João Vitor.              
O  Governador tem como lema: ACREDI-
TAMOS EM UM MUNDO MELHOR.   Inici-
ou no movimento leonístico já como pre-
sidentes fundadores do Lions Clube de 
Jandaia do Sul PR., no ano de 2000, sen-
do transferido para Rolândia em 2011. 

DISTRITO LD-6 TEM 
NOVO GOVERNADOR  

Pessoas com idades entre 30 e 39 anos
são as mais infectadas pelo coronavírus

O perfil das pessoas que 
mais se infectaram pelo coro-
navírus tem mudado drasti-
camente: por vários meses, 
desde o início da pandemia 
em março de 2020, idosos 
eram os mais atingidos, com 
agravante daqueles com 
comorbidades. Porém, de 
acordo com o último bole-
tim epidemiológico emitido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, pes-
soas com idade entre 30 e 39 
anos são as mais infectadas 
pelo vírus SarsCoV-19.

Esse grupo é seguido pelo 
de jovens com idades que vão 
dos 20 aos 29 anos, pessoas 
com idade entre 40 e 49 anos, 
50 a 59 anos e 60 a 69 anos. 
A confirmação da queda na 
faixa etária de contaminados 
também pode ser observada NA região central de Umuarama 

é a área em que foram registradas 
a maior quantidade de mortes por 
pessoas infectadas pela doença

ASSESSORIA/SECOM

Paraná confirma 386 novos
casos e 151 mortes por covid

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (7) 
mais 3.386 casos e 151 mortes 
pela Covid-19 no Paraná. Os 
números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores 
e não representam a notifica-
ção das últimas 24 horas. Os 
dados acumulados do monito-
ramento da doença mostram 
que o Estado soma 1.305.107 
diagnósticos e 31.669 óbitos.

Os casos confirmados 
divulgados nesta quarta-feira 
são de janeiro (3), fevereiro 

REGIÕES ONDE HÁ O MAIOR NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
 
UBS....................................................................... QUANTIDADE*
GUARANI-ANCHIETA .......................................................................... 44
CIDADE ALTA ....................................................................................... 43
JARDIM CRUZEIRO ............................................................................. 28
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA (UNIPAR) .............................................. 28
VITÓRIA RÉGIA ................................................................................... 27
BEM ESTAR ......................................................................................... 26
SONHO MEU ....................................................................................... 24
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama

(100), março (195), abril (79), 
maio (232), junho (621) e julho 
(2.156) de 2021.

INTERNADOS
O informe relata que 1.972 

pacientes com diagnóstico 
confirmado estão internados. 
São 1.532 em leitos SUS (849 
em UTI e 683 em enfermaria) 
e 440 em leitos da rede par-
ticular (234 em UTI e 206 em 
enfermaria).

Há outros 2.127 pacien-
tes internados, 955 em leitos 

UTI e 1.172 em enfermaria, 
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 151 
pacientes. São 55 mulheres e 
96 homens, com idades que 
variam de 21 a 95 anos. Os óbi-
tos ocorreram de 15 de março 
a 7 de julho de 2021.

na última semana de cober-
tura do boletim – de 29/06 a 
06/07/2021 –, que também 
indica o grupo com idade 
entre 30 a 39 anos como mais 
infectado pelo coronavírus. 
Mulheres são 52% e homens 
48% dos infectados.

Com relação aos óbi-
tos por covid ocorridos na 
cidade, o grupo com mais 
mortes é o de pessoas com 
idade entre 70 a 79 anos, 
seguido pelo grupo com 50 
a 59 anos e 60 a 69 anos. 
De todas as mortes pela 
doença registradas, 40% são 
homens e 60% são mulheres. 
Na cidade, a primeira notifi-
cação gerada pela covid-19 
foi no dia 12 de março de 
2020, em um paciente mas-
culino de 52 anos, já a pri-
meira confirmação de caso 
positivo, foi diagnosticado 
no dia 22 de março em um 
homem de 30 anos,  que 
havia viajado para Cancún 
(México) e Estados Unidos. O 
primeiro óbito pela doença 
registrado em Umuarama foi 
de uma mulher de 52 anos.

O relatório faz um levan-
tamento ainda sobre o ende-
reço residencial das pessoas 
falecidas em Umuarama, 

considerando as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). O 
maior número de mortes está 
na região do Centro de Saúde 
Escola (Unipar sede), com 28 óbi-
tos, seguido por Guarani-Anchieta 
(27), Central (22), São Cristóvão (19) 
e Jardim Lisboa (18).

ONDE MORAVAM AS PESSOAS 
QUE MORRERAM DE COVID 
UBS.................................. MORTES*
CENTRO SAÚDE ESCOLA (UNIPAR) .28
GUARANI .......................................27
CENTRAL .......................................22
SÃO CRISTÓVÃO ............................19
LISBOA ..........................................18
JARDIM CRUZEIRO ........................17
CIDADE ALTA ..................................17
BEM ESTAR ....................................16
OURO BRANCO .............................16
PANORAMA ....................................12
SAN REMO .....................................12
VITÓRIA RÉGIA ..............................11
UNIÃO ............................................9
SONHO MEU ..................................6
JABUTICABEIRAS ..........................6
26 DE JUNHO ................................5
1º DE MAIO ....................................4
INDUSTRIAL ..................................3
SANTA ELIZA .................................3
LOVAT ............................................1
SERRA DOS DOURADOS ...............1
NÃO INFORMADO/DECLARADO ....7
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Unipar se organiza 
para o seu 1º Salão 

da Extensão
Evento está agendado para outubro com 

realização remota; inscrições já estão abertas

Com o tema ‘Unipar 50 anos: 
transformando vidas por meio 
da educação’, a Universidade 
Paranaense – Unipar, através da 
Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão (Copex), já está com as 
inscrições abertas para a primeira 
edição do Salão da Extensão.

O objetivo é reunir as ações 
relativas à Extensão Universitária, 
oportunizando que os alunos 
façam a apresentação dos resul-
tados das práticas desenvolvidas 
durante a realização dos projetos.

 Podem participar apresen-
tando seus trabalhos no Salão da 
Extensão, os acadêmicos de gra-
duação e pós-graduação da Unipar 
e de outras Instituições de Ensino 
Superior (IES), sob a orientação 
de docentes, além daqueles que já 
concluíram o curso de graduação ou 
pós-graduação, desde que os traba-
lhos sejam resultantes de atividades 
na execução do projeto.

De acordo com a Copex, serão 
aceitos resumos simples, resultan-
tes da experiência das atividades de 
extensão de todas as áreas do conhe-
cimento. Eles serão apresentados no 
formato de pôster vídeo.

O Salão da Extensão será no 
dia 27 de outubro, com transmis-
são remota via Youtube.

A programação do evento 
contará com a Conferência de 
Abertura, Sessão Virtual de Pôster 
Vídeo, Ciclo de Palestras, Concurso 
Cultural UP fotografei e Mostra 
Virtual de Fotografias.

Segundo a coordenadora da 
Copex, professora Evellyn W. Lovato, 
as expectativas quanto ao 1º Salão da 
Extensão são muito positivas, abrindo 
caminhos para que o evento passe a 
integrar o calendário anual de ações 
da Unipar. “Os nossos projetos de 
extensão cumprem com um papel 
muito significativo, tanto para quem 
é atendido quanto para os nossos alu-
nos, pelas oportunidades práticas. O 
Salão da Extensão é uma vitrine para 
tudo isso”, destacou.

As inscrições para autores esta-
rão abertas até 08 de setembro e a 
submissão de resumos e/ou foto-
grafias poderá ser realizada até o 
dia 10 de setembro.

Mais informações pelo telefone 
(44) 3621-2821 ou no email copex-
-extensao@unipar.br.

Infectologistas fazem alertam sobre
aumento da hepatite em Umuarama

Julho foi adotado pelo 
Ministério da Saúde como o mês 
de luta e prevenção das hepati-
tes virais. E o médico infectolo-
gista Ricardo Delfino Perci, chefe 
do Ambulatório de Infectologia 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, lembra 
que isso não significa que a 
prevenção à doença deva ser 
menor nos demais meses do 
ano, mas de constante aten-
ção, porque as hepatites virais 
são as principais causas de 
câncer no fígado.

Para se ter uma ideia, ape-
nas nos seis primeiros meses 
desse ano, sete pessoas con-
traíram o vírus da hepatite – 
seis delas do tipo B e uma do 

Paraná confirmou ontem o quarto caso da variante delta
A Secretaria de Estado da 

Saúde confirmou na tarde 
de ontem (quarta-feira, 7) o 
quarto caso da variante delta 
do coronavírus no Paraná. 
Trata-se de um homem de 
58 anos também residente 
em Apucarana e que, como 
os três casos anteriores, faz 
parte do mesmo núcleo fami-
liar que vem sendo investi-
gado no município.

Segundo o município, 
ele teve sintomas em 19 de 
abril, positivou para covid-19 
no dia 26 do mesmo mês, foi 
internado em uma enferma-
ria, transferido para UTI e não 

Comércio do PR cresce quase 9%
nos primeiros cinco meses do ano

O volume de vendas do 
comércio paranaense cres-
ceu 8,9% nos primeiros cinco 
meses de 2021. É um compa-
rativo com o mesmo período 
do ano passado, severamente 
impactado pela pandemia do 
novo coronavírus. O estudo 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
foi divulgado ontem (7) e leva 
em consideração todos os 
setores, o chamado comércio 
ampliado, inclusive constru-
ção civil e automóveis/peças 
de automóveis, que foram os 
grandes indutores do resul-
tado positivo.

O volume de vendas cres-
ceu 3,6% em maio, na com-
paração com abril, e 8,8% 

tipo C – e o Ambulatório acom-
panha ao menos 330 pacientes. 
“De acordo com o Ministério da 
Saúde, três milhões de brasilei-
ros estão infectados pela hepa-
tite C, mas não sabem que têm o 
vírus. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estima que cerca 
de 3% da população mundial 
seja portadora de hepatite C 
cronica”, alerta Dr. Perci.

Segundo ele, a falta do 
conhecimento da existência 
da doença é o grande desafio, 
por isso a recomendação é que 
todas as pessoas com mais de 45 
anos de idade façam o teste gra-
tuitamente em qualquer posto 
de saúde e, no caso positivo, 
façam o tratamento que está 

disponível no Ambulatório de 
Infectologia, que fica na rua 
Perobal nº 4488 (fundos do 
Centro de Especialidades 
Médicas).

Em 2020,  14 pessoas 
contraíram hepatite em 
Umuarama. Em 2019 foram 21, 
em 2018 foram 17 e em 2017 
foram 23 casos. “Pelo grau de 
gravidade, a hepatite C merece 
uma atenção especial. Ao con-
trário dos demais vírus que 
causam hepatite, o vírus da 
hepatite C não gera uma res-
posta imunológica adequada no 
organismo, o que faz com que a 
infecção aguda seja menos sin-
tomática, mas também com que 
a maioria das pessoas que se 

infectam se tornem portadores 
de hepatite crônica, com suas 

consequências a longo prazo”, 
explica o infectologista.

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 3% da população mundial seja porta-
dora de hepatite C crônica

ASSESSORIA/SECOM

em relação ao mesmo mês 
de 2020. O índice acumulado 
dos últimos 12 meses ( junho 
de 2020 a maio de 2021 con-
tra período exatamente ante-
rior) foi de 5%. Os sucessivos 
aumentos apontam recupera-
ção da economia e estímulo 
renovado nesse setor, nos 
mesmos moldes do cresci-
mento da indústria.

No indicador sem constru-
ção civil e automóveis, que 
têm peso muito grande sobre 
o cálculo final, o crescimento 
foi de 2,8% em maio (ante 
abril), 2,5% na comparação 
com maio de 2020, e de 1,6% 
no acumulado dos primeiros 
cinco meses do ano e nos últi-
mos 12 meses.

Nas lojas de construção 
civil, o crescimento das ven-
das alcançou 23,1% na com-
paração com maio de 2020 
e 24,3% nos primeiros cinco 
meses. Em relação ao setor 
de veículos, partes e peças, os 
aumentos foram de 20,6% em 
maio e 22,8% entre janeiro e 
maio de 2021.

O governador Ratinho Jr 
disse que os números refletem 
um momento de retomada 
econômica já indicado pelo 
crescimento de quase 16 mil 
carteiras assinadas em maio, 
tendo o comércio como grande 
propulsor. O Produto Interno 
Bruto (PIB) paranaense cres-
ceu 1,07% no trimestre, ter-
ceira alta consecutiva.

resistiu, vindo a óbito em 14 de 
maio. Ele era filho da mulher 
que é o primeiro caso positivo 
da variante no Paraná, divul-
gado no início de junho.

A cepa foi confirmada 
por sequenciamento genô-
mico do vírus SARS-CoV-2 
realizado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Rio de Janeiro. Ainda não 
há transmissão comunitá-
ria por se tratar de contato 
próximo ao primeiro caso, 
sendo considerado pela vigi-
lância epidemiológica caso 
de transmissão local.

“O Estado do Paraná está 

atento às investigações, 
acompanhando os casos 
e o sequenciamento junto 
à Regional de Saúde de 
Apucarana e ao Laboratório 
Central do Estado (Lacen). 
A vigilância destes casos é 
uma das grandes preocupa-
ções da neste momento de 
pandemia, exatamente para 
identificarmos a circulação 
viral. Os casos confirmam 
que a variante delta está pre-
sente no Estado desde o mês 
de abril, mas ainda temos a 
prevalência da variante gama 
(P.1)”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.
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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

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

HONDA HR-V EX  19/19 CINZA COMPLETO, AUT R$ 112.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
E A S FERREIRA CONFECÇÕES 
- ME pessoa jurídica de direi-
tos privados, inscrito no CNPJ: 
01.823.829/0001-00 estabele-
cida na Rodovia PR 323, nº 3061, 
Parque Industrial, CEP 87507-000 
na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal nº 
28.065/2009, com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA 

J. F. MIRANDA MORANDO - 
ME, com sede e domicílio na 
Av. Paraná, 3650, Zona I-A, 
Umuarama – PR, inscrita no CNPJ 
nº 02.865.957/0001-26, comu-
nica para os devidos fins o extra-
vio do seu ALVARÁ DE LICENÇA 
com cadastro na prefeitura sob 
nº 21066, com esta publicação tor-
na-se sem efeito legal e comercial.

Seleção começa preparação
para final da Copa América

As atenções da Seleção 
Brasileira se voltaram de vez 
para a final da Copa América, 
contra a Argentina, que acon-
tecerá no sábado (10). Ontem 
(quarta-feira, 7), o grupo 
comandado pelo técnico Tite 
fez sua primeira atividade na 
Granja Comary após a vitória 
por 1 a 0 sobre o Peru.

Em atividade apenas com 
reservas, a novidade ficou por 
conta de Alex Sandro. O late-
ral-esquerdo, que não atuou 
diante do Chile e do Peru devido 
a uma lesão no músculo poste-
rior da coxa esquerda, vem pro-
gredindo em sua recuperação. 
O jogador, porém, não se juntou 

ao grupo: ele ficou fazendo 
trabalho à parte sob o olhar 
de um dos fisioterapeutas da 
Seleção Brasileira.

Após terem participado do 
aquecimento, os jogadores que 
iniciaram a partida da Seleção 
Brasileira com o Peru fizeram 
um trabalho mais leve em outro 
campo. Em seguida, voltaram à 
parte interna do CT. Tite e seus 
auxiliares comandaram algu-
mas atividades em campo redu-
zido com os reservas.

O treinador tem uma 
baixa para a partida contra a 
Argentina. Gabriel Jesus rece-
beu mais um jogo de suspen-
são da Conmebol.

Neymar mostrou toda sua insatisfação com a decisão da Comissão 
Disciplinar da Conmebol em punir Gabriel Jesus com dois jogos 
por causa da expulsão contra o Chile. Com isso, o atacante do 
Manchester City está fora da decisão da Copa América contra 
a Argentina no próximo sábado. “Muito triste estar nas mãos de 
pessoas que tomam essas decisões. Bela análise que deram no lance, 
hein? Estão de parabéns”, ironizou em sua conta no Instagram. 
Mais cedo, o próprio Gabriel Jesus também tinha reclamado da 
decisão nas redes sociais. “Dois jogos e sem recurso? Parabéns Con-
mebol. Acho que vocês não analisaram o lance direito”, escreveu. 
Além dos dois jogos de suspensão, Gabriel Jesus foi multado em 
US$ 5 mil (aproximadamente R$ 26 mil).

DIVULGAÇÃO

O grupo fez sua primeira atividade na Granja Comary após a vitória por 1 a 0 sobre o Peru

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

A Lua embarca na sua Casa da Fortuna nesta 
manhã e deve te deixar mais apegado ao seu 
dinheiro, mas também pode sair comprando 
pela internet e acumular várias coisas inúteis 
em casa. Ainda bem que conta com criatividade 
e facilidade pra encher o bolso.

A Lua migra para o seu inferno astral nesta 
manhã e intensifica suas emoções. Tudo 
indica que estará mais sensível com medos 
e preocupações irreais. Pode se magoar com 
facilidade e reagir dando voadoras em quem 
estiver por perto. Calma, nervoso não é creme 
pra ficar passando.

Pela manhã, a Lua começa o passeio pela sua 
Casa das Esperanças e o desejo de ter segurança 
doméstica e estabilidade na vida deve ficar forte. 
Tende a levar a sério e correr atrás dos seus obje-
tivos com criatividade e cautela. 

De manhã, a Lua desloca-se para sua Casa dos 
Relacionamentos e tudo indica que seu signo 
estará mais emotivo, impressionável e receptivo 
nos contatos. Com as ótimas energias, você deve 
ter sucesso em parcerias, sobretudo na área da 
educação, comunicação, viagens ou transportes. 
Sua mente tende a ficar inquieta e expandir com 
os estudos e aprendizados. 

Aquarianos, a Lua migra para a sua Casa do Traba-
lho pela manhã e revela que o seu signo tende a 
ser mais prestativo e lutar pra proteger os colegas 
de serviço. Saúde delicada: atenção com doenças 
psicossomáticas, depressão ou hipocondria. Pode 
ter sucesso financeiro.

Seu dia começa com a Lua brilhando no seu 
paraíso astral e trazendo uma vibe muito boa. Sua 
sensibilidade e intuição devem ficar poderosíssi-
mas, então aproveite pra fazer uma fezinha, comprar 
uma rifa ou participar de um sorteio. Há sinal de 
boas oportunidades, agarre-as!

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 8 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Peixes. Eles 
são influenciados pelo elemento água, que os fazem vulneráveis e inconstantes. Isto poderá 
levá-los às más companhias e a seguir maus exemplos. São dados à Boemia, ao romantismo 
exagerado, assim como ao envolvimento com pessoas de maus costumes e de mau caráter. Seu 
número principal é o 12, Mas que formam juntos o 3, de Júpiter, astro harmonioso, generoso, 
bom e de influência positiva, construtiva e elevada. Mas que confere duplicidade amorosa ou 
conjugal, em muitos casos.

Horóscopo nascido em 8 de julho

Escorpião, meu consagrado, a Lua inicia o rolê na 
sua Casa 9 e revela que o seu signo tende a ficar 
sociável. Porém é melhor não pisarem no seu calo, 
pois pode levar rancores para toda a vida. Nos estu-
dos, sobretudo de faculdade, os aprendizados vão 
abrir seus horizontes.

Com a entrada da Lua no seu signo, tudo indica 
que estará mais sensível, ligado à família e aos 
seus queridos, com a intuição e imaginação. Seu 
lado dramático também vem que vem, e você 
tende a se magoar por causa de qualquer coisa, 
a remoer o que aconteceu no passado e a fugir 
de certas situações. 

A Lua embarca na sua Casa da Comunicação 
pela manhã e avisa que seu signo deve ficar 
mais sociável, curioso e conversador. Pode ser 
um ombro amigo e ouvir as pessoas chorando 
as pitangas, mas desejará que seus contatos 
sejam em mão dupla.  

Você e seus queridos devem se relacionar 
melhor e poderá contar com a proteção e ajuda 
de um familiar. No fim da tarde, rola treta das 
brabas entre Vênus e Urano, que está na Casa 
do Dinheiro, e há sinal de prejuízos e instabi-
lidades financeiras.

A Lua entra na sua Casa Vida profissional pela 
manhã e tudo indica que o seu signo estará mais 
sociável, tende a conhecer muita gente e deve 
buscar um bom entendimento com os colegas 
de serviço. Se estiver sem emprego podem surgir 
oportunidades de trabalho.

Tudo indica que as instabilidades, as pressões e 
o nervosismo do trabalho podem afetar seu corpo 
e acabar com seu pique. Com o amor há sinal de 
tempestades emocionais. Deve soltar sua imagina-
ção, que está em alta, pra apimentar a intimidade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

QLFF
APUNHALADO

REBOCADOR
TEIARUMAR

SMMETIDO
OSACOARA
TERREOAA

NEDUCADOR
ATOMOHRR
DIVORCIADA

MASAELAS
HEROISACA

NIETAED
TORNOZELO

POSTERZAS

Ferido
com

punhal

Liga de
basquete

(sigla)

Peça
que veda
garrafas

O navio
que puxa

outro

Armadilha
feita pela
aranha

Destruí-
dos; arrui-

nados

País cuja
capital é
Santiago

Roedor
que

constrói
represas

Código 
da pilha
palito

(?)
Sheeran,

cantor
britânico

Som de
pancada

O pôr
do Sol
Cultiva

(a terra) 

Instrumento
de sopro
Surpresa;
espantada

Arrasta-
pé (bras.)

Dada;
concedida

Consumir
pelo fogo
Palpite;
intuição

O 1o andar
do prédio
Parte de
molécula

Cartaz de
decoração

Combatem
os vilões
Articu-

lação do
pé com
a perna

Interjeição
de espanto
Consoantes
de "reto"

Fedor
(pop.)

A 1a e úl-
tima letras

A moeda
do Japão

Caminho 
ladeado por

árvores
Cárcere

Ir em
direção a 
Triturador
de carne

Professor
Glândula
genital fe-
minina (pl.)

Separada 
judicial-
mente
Porém

Primeiro
verbete
Ordinal
(abrev.)

Pastoso

Conven-
cido; pre-
sunçoso

3/nba. 4/alea. 6/flauta — poster. 7/queimar.
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L U C
D E R M A T O S E

R E V O A R M I M
S E L T A P P
F Z B E R R A R

T I A R A D O C E
L A L G E M A S

M A N I A R E S T O
D E N S O T O
E H C V I I

D I T A D O D A N
R R E S C O R O
O E S T E A V

Z E R O H O R A
C OR E T O S U A R

Fora
de (?): 

descon-
trolado

Dou a
juros

(dinheiro) 

Designação
comum às
doenças
de pele

Migrar
como as 
andori-
nhas 

Situação
impre-
vista

Erva-(?): 
ingredien-
te de chás
calmantes

Argolas
para pren-
der pelos

pulsos

O molho
muito

espesso

Teófilo
Ottoni,
político

Introduzir
novidades 

Exercício
da aula de
Português

Sexta-
feira (?):

dia de
azar

Ave
colorida
da Ama-

zônia

Gradua-
ção no
judô

Dígrafo da
palavra
"barro"
(Gram.)

Estúdio 
de filma-

gens

Conjunto
de vozes
da igreja

Ponto
cardeal
do pôr 
do sol

Herbert
de Souza,
sociólogo
brasileiro

Avenida
(abrev.)

Palco de
praças in-
terioranas

Trans-
pirar

O "eu"
oblíquo

Queimar;
abrasar

Tapa, em
inglês

Gulosei-
mas

Falar
muito alto 
A esposa

do rei

Atividade
como a

Escultura

Que tem um rela-
cionamen-

to sério
(pop.) 

106, em
romanos
Antônimo 

de "canhoto"

Qualidade do que
pesa pouco

Passagem estreita
entre montanhas 

Alguma
Listagem 

(de
nomes)

Aquilo
que sobra

Sem
miolo

Meia-
noite

Rondônia
(sigla)

Sílaba de
"selva"

Arco para 
os cabelos

Litro
(símbolo)
Costume
esquisito

3/set — tap. 5/mania. 6/destro. 9/dermatose. 12/desfiladeiro.

Aprenda benefícios e contraindicações da cânfora
A cânfora é um terpeno historicamente 

extraído da árvore canforeira, de nome cien-
tífico Cinnamomum camphora, mas comu-
mente desenvolvido por meio de síntese quí-
mica em laboratório.

Culturalmente, a cânfora é empregada na 
medicina tradicional e como repelente de inse-
tos e animais. Devido ao seu aroma agradável, 
a cânfora é utilizada como ingrediente em cos-
méticos, na preparação de fluidos de embalsa-
mamento, entre outros usos. Na Índia, a cânfora 
faz parte da lista de temperos utilizados em ali-
mentos e em cerimônias religiosas.

A canforeira é nativa da Ásia oriental, 
particularmente da ilha de Formosa, do 
Japão e da China.

A cânfora é produzida em menores 

quantidades por outras plantas como o ale-
crim e o manjericão e exerce a importante 
função de defesa contra o ataque de preda-
dores naturais. O óleo essencial de alecrim, 
extraído das folhas de alecrim, contém 10 a 
20% de cânfora.

Na cultura indiana, acredita-se que a 
queima de cânfora proporciona uma visão mais 
esclarecedora sobre a realidade. 

Além disso, a queima de cânfora é praticada 
como uma forma de purificação do ar, eliminando 
bactérias, vírus e mosquitos nocivos.

O óleo de cânfora, quando aplicado 
sobre o peito, alivia a congestão nasal e 
a tosse. Sob a forma de gotas, a cânfora 
pode ser aplicada na garganta para aliviar 
a tosse. O composto de cânfora também é 

utilizado em pomadas contra a coceira e 
gel para alívio da dor local.

Em massagem, o óleo de cânfora pro-
porciona bem-estar e reduz a dor da artrite 
e dores musculares.

Como um repelente de mosquitos, a 
cânfora é muito eficaz, não apresenta efei-
tos colaterais e possui baixo custo.

O óleo de cânfora tem propriedades 
anti-inflamatórias e pode ser usado para 
ameniza acne e furúnculos.

O óleo de cânfora também é benéfico para 
redução do inchaço resultante de infecção da 
gengiva, neuralgia e reumatismo. 

Fonte: @mundodeperséfone
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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“Oração é o lugar onde 

as prioridades são 
restabelecidas.” 
(E. Peterson)

ZOOM
NATHÁLIA OLIVEIRA, reina 
absoluta na coluna de hoje,  na lente 
exclusiva de Luci Lemes. Nathália 
comemora 15 anos amanhã e recebe 
o zoom da coluna. 

 LUCI LEMES

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Diemerson Romero Castilho, Juliano 
Francisco Sarmento,MarceloAparecido Rodrigues Ribeiro e Neide Fajardo. Da coluna:felicidades.

CARINHO
 As  gestantes e parturientes atendidas 
na Maternidade do Hospital Norospar 
chegam para dar à luz com pouco ou 

absolutamente nada em fraldas e enxo-
val para o seu bebê. A campanha “Doe 

carinho e conforto para quem
mais precisa”, para arrecadar fraldas 

descartáveis, roupas, cobertores e 
mantas para os recém-nascidos mais 
necessitados. As roupas e enxovais 

podem ser novas ou usadas. 

* * *

A campanha vai até o dia 10 de agosto e 
podem ser doadas fraldas descartáveis, 

preferencialmente dos tamanhos P e RN, 
roupas, mantas, cueiros, cobertores e 

outros tipos de enxovais para recém-nas-
cido. As roupas e enxovais podem ser 
novas ou usadas. Você pode deixar sua 

doação diretamente na Recepção Social 
do Hospital Norospar – Av. Ipiranga, 

3883  ou Sapiens Colégio, Clinica 
Femara e Academia Elite.

NEWS (1)
O Instagram vai passar a priorizar 

vídeos nos próximos meses, de acor-
do com a postagem do chefe da rede 
social. Em um vídeo divulgado na úl-
tima semana, Adam Mosseri explicou 
que a plataforma vai passar por atua-
lizações em quatro áreas, incluindo a 
parte de vídeo. Citando que o Insta-
gram não é mais um “aplicativo de 

compartilhamento de fotos”, Mosseri 
afirmou que pesquisas apontam que 

os usuários buscam entretenimento e 
por isso o novo foco. 

NEWS (2)
Há uma competição realmente séria 

no momento. TikTok é gigante, 
YouTube é ainda maior e também há 
muitas outras . As pessoas estão indo 
para o Instagram para serem entre-
tidas, há uma competição dura e há 
mais a fazer, então abraçamos isso. E 

isso significa mudanças.

TENDÊNCIAS
Palestra imperdível de Lucas Hahn 

-, Cordenador de Mercado, Comércio 
e Franquias  do Sebrae Paraná. Ele 
fala sobre Inovação & Negócios  ON 

LINE dia 13 de julho, das 19h30 
até 20h30. Mais informações e ins-

crições na Aciu e Sebrae.

ELE DISSE: 
“No Brasil, o imposto 

deveria ser considerado 
doação. Uma vez pago, 

você nunca mais vê onde 
o dinheiro vai parar.” 

( Ricardo Amorim)

É muita informação para processar!
A pandemia mudou de forma significativa o jeito como 

trabalhamos e acelerou a implementação do home office. As 
empresas precisaram encontrar maneiras virtuais de reunir 
seus colaboradores e isso, nos obrigou a usar as plataformas 
de videoconferência de uma maneira diferente e por muito 

mais tempo do que estávamos acostumados. As horas de uso 
dos softwares dedicados à comunicação entre equipes, como  
Zoom e Google Meet, geraram um outro tipo de pandemia: 
a de fadiga mental e física. Segundo psicólogos,  “As pessoas 
estão sendo bombardeadas por reuniões. (...) Perderam o li-
mite entre a casa e o trabalho, iniciando a jornada de traba-

lho mais cedo e encerrando mais tarde”, revela. 
(Gisela Garcia / revista Vida Simples)
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