
Tribunal de Contas considera edital da
Zona Azul regular e licitação avança

CONCESSÃO CONTEMPLA A GESTÃO DO ESTACIONAMENTO

Membros do Tribunal de Contas do Paraná julgaram improcedente a representação movida por quatro empresas contra edital da Prefeitura de 
Umuarama que estabelece concorrência pública para a reativação do Estacionamento Rotativo na área central da cidade. O TCE entendeu pela 
legalidade do edital, definindo que, após o trânsito em julgado e feitas as devidas anotações, fica determinado o encerramento dos autos. l 7
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Vacinação

PR aplicou
122,3 mil

doses no fim 
de semana

l 4

ALEX MIRANDA

Lei do Sinal
Vermelho

tem alcance
nacional 

l 3

Boletim diário
não registrou
mortes por
coronavírus

l 6

População
dá sinais de
relaxamento

contra a covid
l 8

Criminoso
Um incêndio de grandes proporções foi controlado 

ontem pelo Corpo de Bombeiros em Perobal. 
A residência de cerca 25 metros quadrados foi 

completamente destruída pelas chamas, que, segundo 
testemunhas, teriam sido iniciadas de maneira 

criminosa. O principal suspeito é um ex-morador, 
usuário de drogas, que teria voltado ontem e ateado 
fogo em um sofá na sala. A polícia investiga o caso.
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Lixão
Moradores do Ouro 
Preto reclamam 
de um lixão a céu 
aberto. O problema 
se estende há 
meses. As pessoas 
que despejam o 
lixo ainda não 
foram identificadas. 
Segundo os 
moradores, a 
prefeitura informou 
que o proprietário do 
terreno deverá ser 
notificado.
l 8
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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 0,53 3,77 8,35
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

9/6 a 9/7 0,5000 0,2019 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,2019 0,0000
11/6 a 11/7 0,5000 0,2019 0,0000
12/6 a 12/7 0,5000 0,2019 0,0000
13/6 a 13/7 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,87% 27,73 
Vale ON +1,24% 115,07 
ItauUnibanco PN +1,37% 29,69 
Bradesco PN +2,52% 25,21 
Embraer ON +8,18% 19,70 
CVC Brasil ON +7,29% 27,36

IBOVESPA: +1,73% 127.593 pontos

Iene 110,37
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 96,10

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,1730 5,1740 +4,0%

PTAX  (BC) -0,3% 5,2233 5,2239 +4,4%

PARALELO -1,4% 5,0400 5,4600 +4,0%

TURISMO -1,4% 5,0400 5,4400 +4,0%

EURO -0,3% 6,1927 6,1955 +4,5%

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 12/07

Iene R$ 0,0473
Libra est. R$ 7,26
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.304,12 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/07 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 1.432,50 28,50 -5,0%
FARELO jul/21 354,90 2,40 -7,4%
MILHO jul/21 669,25 39,50 -2,2%
TRIGO jul/21 635,00 26,50 -6,7%

SOJA 150,49 0,0% -1,9% 150,00
MILHO 85,83 0,9% 2,2% 88,00
TRIGO 80,96 1,1% -1,6% 82,00
BOI GORDO 308,74 0,0% 2,1% 310,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 12/07 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 12/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 160,00 2,6% -1,2%
SOJA Paranaguá 166,00 5,1% -1,8%
MILHO Cascavel 95,00 3,3% 2,2%

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

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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PREVISÃO DO TEMPO

Deputado encerra agenda no interior do 
Estado e leva demandas à Assembleia

Depois de uma semana intensa 
de visitas aos municípios da região 
noroeste do Paraná, o deputado 
estadual Delegado Fernando Mar-
tins (PSL) esteve em Umuarama, 
onde na última sexta-feira, se reu-
niu com lideranças a fim de levan-
tar as demandas dos moradores e 
decidir de qual maneira pode cola-
borar, levando as ações a serem 
realizadas através da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

Segundo o deputado, depois 
de passar por diversos municípios, 
tendo conhecimento detalhado de 
quais as áreas e setores mais neces-
sitados de cada um deles, terá con-
dições de agilizar reuniões com os 

prefeitos e lideranças nos gabinetes 
direcionando os recursos do Estado 
em um ‘percurso linear’. “É um tra-
balho que devemos fazer sempre, 
principalmente enquanto estamos 
atuando na Assembleia, represen-
tando estes municípios a fim de 
resolver os problemas que afetam 
diretamente a população. Vamos 
agilizar as reuniões, para apresentar 
estas demandas diretamente, com a 
presença dos representantes de cada 
uma destas cidades, em cada uma 
das secretarias”, salienta o deputado.

E para fechar uma semana 
intensa de trabalho pelo Noroeste, 
o parlamentar recebeu, em seu 
escritório regional de Umuarama, 

Mais visitas
Seguindo os compromissos na-
quele dia, o Delegado Fernando 

se reuniu com o vice-prefeito 
de Altônia, Claudemir Caetano 
(PSD). O encontro teve como 

pauta as demandas da Divisão 
de Indústria e Comércio da 
Cidade. Em visita a Câmara 

Municipal de Umuarama, Mar-
tins se reuniu com o vereador 
Sorrisal – Amigo do Povo (PP) 
para discutir sobre assuntos 

pertinentes à cidade.

os empresários Agnaldo e o João 
Marres para tratar sobre deman-
das de Umuarama e obras impor-
tantes para o município.

Comissão da Mulher gratuida-
de de absorventes higiênicos

A Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Mulher da Alep aprovou ontem 
(12) o projeto de lei 944/2019, que 
determina a distribuição gratuita de 
absorventes higiênicos nas escolas 
públicas e UBSs paranaenses. A pro-
posta é assinada pelos deputados 
Boca Aberta Junior (PROS), Cristina 
Silvestri (CDN), Mabel Canto (PSC), 
Cantora Mara Lima (PSC), Luciana 
Rafagnin (PT), Goura (PDT) e Luiz 
Claudio Romanelli (PSB).

Os parlamentares acataram o 
parecer favorável apresentado pelo 
deputado Delegado Fernando Mar-
tins (PSL). Ele destacou a impor-
tância da aprovação do projeto, 

Deputada Cantora Mara Lima (PSC), presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alep

que além de auxiliar na diminuição 
da evasão escolar, ajuda na redu-
ção de riscos de doenças. Agora, a 
proposta está apta para seguir para 
votação pelo plenário.

O objetivo é fornecer os itens 
de higiene íntima às adolescentes 
e adultas que não tenham condi-
ções financeiras de comprá-los. De 
acordo com a justificativa do pro-
jeto, a falta de absorventes adequa-
dos resulta na ausência das alunas 
às aulas em uma “média de 25 dias 
por ano, com óbvias consequências 
para o processo educacional”. A ini-
ciativa garante, ainda segundo a jus-
tificativa, dignidade às adolescentes 

nas escolas públicas e mulhe-
res que procuram atendimento de 
saúde, uma vez que é destinado às 
cidadãs em vulnerabilidade social 
e econômica.
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Loterias
Megasena

01 03 05 08 10 11 13 14 
15 16 17 18 21 22 25

Lotofácil concurso:2279

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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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 116C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2194

07 10 14 24 28 32 33 36 40 53
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Lotomania

47.913
93.065
16.991
25.979
69.673

08 24 36 51 61 73 77
CRUZEIRO/MG

28 33 44 60 61

ABRIL

01 05 12 13 15 20 23

concurso: 5603

16 30 37 39 40 51

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
23/07 - 23h37

Terça 13/7/2021

MINGUANTE
31/07 - 10h18

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 23
min 16

max 29
min 15

Cascavel
max 25
min 15

Foz do Iguaçu
max 25
min 16

max 27
min 11

Curitiba
max 23
min 11

FASES 
DA LUA

Nublado
Quarta 14/7/2021

Nublado

Quinta 15/7/2021

concurso: 2389

Estrangeiros podem ser os primeiros 
a usarem a ButanVac, diz Butantan

São Paulo - O Butantan 
planeja submeter a ButanVac 
ao crivo da Anvisa para uso 
emergencial no fim deste ano. 
Se até lá a vacinação nacional 
contra a covid-19 estiver sufi-
cientemente avançada, diz o 
diretor do instituto paulista, 
Dimas Covas, doses do imu-
nizante poderão compor os 
lotes da aliança internacional 
Gavi, responsável por distri-
buir antígenos a países com 
ampla população de baixa 
renda. “Nós trabalhamos com 
a hipótese de oferecimento 
dessa vacina para outros paí-
ses, principalmente os países 
mais pobres do mundo. Se for 
necessária a vacina [ButanVac] 
para completar o esquema 
vacinal do Brasil, ela também 
estará disponível”, diz Covas.

O diretor defende que o 
novo imunizante dará uma 
grande contribuição a “uma 
vacinação mundial”. E diz que 
o fim da pandemia está atre-
lado a uma ampla vacinação 
para além dos países ricos.

Além disso, Covas diz que, 
“obviamente, será necessária a 
revacinação” contra a covid-19, 

assim como ocorre com a cam-
panha anual da gripe, e que a 
ButanVac estará à disposição 
para essa nova etapa. 

Nesse cenário, diz Covas, 
a ButanVac largaria com van-
tagem, pois poderá ser adap-
tada para neutralizar variantes. 
Desenhada para apresentar 
efetividade diante da cepa 
gama ou P.1, detectada ini-
cialmente em Manaus (AM), 
ela poderia ser ajustada para 
outras mutações do vírus, 
como a delta, responsável pela 
escalada de casos na Índia no 
início deste ano.

Em entrevista coletiva, na 
semana passada, o governa-
dor João Doria (PSDB) afir-
mou que a vacinação paulista 
no ano que vem será toda 
feita com a ButanVac.

Outro estudo do instituto 
paulista é o desenvolvimento 
de uma vacina nos moldes 
da ButanVac, mas quadriva-
lente. Ou seja, eficaz contra 
três cepas da gripe e mais a 
covid-19. As análises dos pes-
quisadores foram iniciadas, 
mas ainda não têm data para 
alcançar as fases de testes em 

humanos - ainda é preciso que 
a ButanVac se prove segura e 
eficaz nos seus próprios tes-
tes iniciais, autorizados pela 
Anvisa nesta semana.

VACINA BRASILEIRA
A vacina ButanVac é o pri-

meiro imunizante com produ-
ção de matéria-prima nacional 
a chegar aos testes clínicos - 
fase em que há aplicação da 
vacina em voluntários huma-
nos. O planejamento do Butan-
tan é apresentar o uso emer-
gencial do imunizante tão logo 
sejam encerradas as fases 1 e 
2 de testes, previstas inicial-
mente para durar 17 semanas. 
Os primeiros participantes do 
estudo, são 418 voluntários 
na fase inicial, passarão por 
monitoramento do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo em Ribeirão Preto.

Em relação à venda da 
ButanVac ao Ministério da 
Saúde, para incluí-la no pro-
grama de vacinação brasi-
leiro, Dimas Covas diz que, 
por enquanto, não “foi atrás” 
da pasta do governo federal. 

Até este mês de julho, 10 
milhões de doses da Butan-
Vac estão prontas esperando 
o avanço dos testes.

“Vou tocar essa vacina inde-
pendente do Ministério, como 
não precisamos do Ministé-
rio para tocar a CoronaVac. 
Neste momento, não tenho 
nenhum interesse em discutir 
[as negociações com a pasta]. É 
uma postura de reciprocidade. 
Quando estiver pronta posso 
até oferecer. Mas não vou 
depender desse ‘compra, 
não compra’”, diz Dimas, que 
garante que seguirá produzindo 
a CoronaVac em 2022, mesmo 
com a chegada da ButanVac.

SEGUNDA DOSE
Anteriormente, Dimas Covas 

defendeu que se discutisse a 
aceleração da segunda dose 
das vacinas Pfizer e AstraZeneca 
- que têm três meses de pausa 
entre as duas etapas de aplica-
ção - para que mais brasileiros 
estivessem totalmente protegi-
dos em um tempo mais curto.

A medida se torna ainda 
mais necessária, defendem 
especialistas, diante de estudos 

preliminares que apontam que 
a cepa Delta, já identificada no 
Brasil, sucumbe aos anticorpos 
de pessoas com duas doses de 
vacinas aplicadas, mas não de 
uma. “Essa estratégia já deve-
ria ser discutida. Ela só não 
está nos planos do dia por-
que faltou vacina [nos últi-
mos meses]. Veja bem, tendo 
disponibilidade de vacina, o 
próximo objetivo é conseguir 
a imunização completa o mais 
rápido possível”.

De acordo com ele, esse 
momento de falta de aplica-
ções já foi amenizado. E que, 
portanto, não discutir essa 
antecipação atualmente é uma 
“falta de inteligência”. Ele chama 
a adoção dessa estratégia de 
“óbvia” na atual realidade bra-
sileira: “É muito óbvio pela 
experiência de outros países, 
que vacinaram parcialmente e 
fizeram reaberturas e tiveram 
que voltar atrás. Existe, 
obviamente, um esgotamento 
da pandemia, mas não é 
possível justificar medidas 
de relaxamento sem antes 
completar a aplicação de 
duas doses”.
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Lei do Sinal Vermelho 
criada no Paraná tem 
alcance nacional

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou 
na semana passada que a lei 
que institui o Programa de 
Cooperação e Código Sinal 
Vermelho no Paraná, conhe-
cida como a “Lei do Sinal 
Vermelho”, ganhou projeção 
nacional com a aprovação 
no Senado de projeto de lei 
que insere no Código Penal 
o crime de violência psicoló-
gica contra a mulher.

A violência psicológica 
provoca danos emocionais 
à mulher e pode ocorrer por 
meio de ameaça, constran-
gimento e humilhação, por 
exemplo. A proposta apro-
vada no Senado prevê pena 
de reclusão de seis meses 
a dois anos, além de multa. 
“Além de aprovar a criação 
de uma lei extremamente 
importante para defender a 
mulher, o Senado também cria 
o Programa Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica, 
um avanço que teve o Paraná 
como um dos pioneiros em lei 
que agora é de abrangência 
nacional”, avalia o deputado.

No Paraná, a lei do Sinal 
Vermelho, de autoria das 
deputadas estaduais Cristina 
Silvestri (CDN), Mabel Canto 
(PSC), Cantora Mara Lima 
(PSC),  Luciana Rafagnin 
(PT), Maria Victoria (PP) e 
do deputado Romanelli, foi 
sancionada pelo governador 
Ratinho Jr em 28 de maio.

VÍTIMAS
Com a medida, mulhe-

res em situação de violência 
doméstica ou familiar podem 
denunciar a condição e pedir 
socorro expondo a mão com a 
marca de um “X”, preferencial-
mente escrito em vermelho.

X NA MÃO
Para facilitar a denúncia e 

evitar maiores consequências, 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica têm uma alter-
nativa silenciosa, mas eficaz 
para comunicar que correm 

O programa consiste na decodificação de um X gravado na mão da mulher, como um sinal 
de denúncia de situação de violência em curso

perigo real. O programa Sinal 
Vermelho, criado no Paraná e 
aprovado também no Senado, 
consiste na decodificação 
de um X gravado na mão da 
mulher, preferencialmente na 
cor vermelha, como um sinal 
de denúncia de situação de 
violência em curso.

Ao identificar o sinal ver-
melho na mão, que pode 
ser mostrado em quaisquer 
estabelecimentos comer-
ciais privados, a denúncia 
deve ser imediatamente 
encaminhada para as auto-
ridades policiais ou para 

órgãos integrantes da rede 
de atendimento à mulher 
para adoção das providên-
cias cabíveis. A iniciativa 
partiu da AMB (Associação 
dos Magistrados Brasileiros).

No projeto aprovado no 
Senado, fica incluído no 
Código Penal o crime de vio-
lência psicológica contra a 
mulher, a ser atribuído a quem 
causar dano emocional “que 
lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões”.

Pedido de socorro
No Paraná, a campanha Sinal Vermelho começou em agosto de 

2020, inicialmente com o pedido de socorro em farmácias. Depois, 
a rede de defesa da mulher foi ampliada para diversos setores 

públicos e privados. Farmácias, repartições públicas e instituições 
privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, 

restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping center 
ou supermercados também podem passar a integrar a campanha 

e ajudar a combater a violência contra a mulher. “O sinal vermelho 
na mão é o pedido de socorro da mulher que sofre algum tipo de 

violência doméstica para clara comunicação da necessidade de 
ajuda. Ao visualizar uma mulher com o sinal vermelho na mão, a 

pessoa pode anotar o nome da vítima, seu endereço ou telefone e 
ligar imediatamente para o número 190 da Polícia Militar e denun-

ciar o fato”, disse o deputado.

ALEX MIRANDA

A PF instaurou inquérito para apurar a suspeita de crime de 
prevaricação do presidente Bolsonaro durante negociações 
para a aquisição da vacina indiana Covaxin. A origem é da 
denúncia do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), ao 

afirmar que levou a Bolsonaro, em 20 de março, documentos 
e notas fiscais que atestavam irregularidades no processo de 
compra da Covaxin. O presidente teria dito, na ocasião, que 
levaria o caso à PF. O inquérito aberto recentemente pela PF 

buscará descobrir se Bolsonaro realmente foi informado a 
respeito das irregularidades e se tomou providências quanto 
a isso. A apuração será coordenada pelo Serviço de Inquérito 
da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado 
(Inque). A investigação foi solicitada pela Procuradoria-Geral 

da República (PGR) depois de ter sido cobrada pela ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber.

Prevaricação

Ataques à democracia
O presidente do Senado 
e do Congresso, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), deu 
duro recado a Bolsonaro, 
dizendo que não aceitará 
ataques à democracia. 
“Todo aquele que pretender 
algum retrocesso ao Estado 
democrático de direito, 
esteja certo, será apontado 
pelo povo brasileiro e pela 
história como inimigo 
da nação”, afirmou, em 
referência ao que chamou 
de “especulações sobre 
2022”. “As eleições são 
inegociáveis”, completou. 
Sobre a possível adoção do 
voto impresso, defendida 
por Bolsonaro, Pacheco 
disse que essa questão será 
definida pelo Congresso, 
e não pelo Executivo e 
nem pela Justiça. Uma 
PEC sobre o tema está em 
discussão na Câmara. “Sem 
ataques a pessoas, mas 
com discussões de ideias. 
A decisão que houver 
por parte do Congresso, 
primeiro pela Câmara e 
depois pelo Senado, haverá 
de ser respeitada por todos 
no Brasil”, afirmou.

Crise hídrica
“A crise hídrica que ocorre 
em razão da seca é mais 
uma das preocupações que 
a sociedade deve ter nos 
próximos meses”, avaliou 
o deputado estadual 
paranaense Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), que 
alerta que problemas no 
fornecimento de água vão 
afetar a geração de energia 
e impactar a economia 
brasileira. “A crise hídrica 
vem se agravando desde 
o ano passado. Temos 
problemas graves e as 
previsões não são boas”, 
afirmou. “Esta crise é mais 
um problema que teremos 
que administrar. O preço 
da energia já está subindo”, 
ponderou Romanelli. Para o 
deputado, o mundo não está 
levando a sério as mudanças 
climáticas. “O homem está 
destruindo a natureza e 
o resultado é esse”. Ele 
destaca que, enquanto o 
Brasil vive um período de 
seca, no Hemisfério Norte 
é o calor que causa danos. 
“No Canadá há uma forte 
onda de calor que já matou 
centenas de pessoas”.

Mais ataques
O presidente Bolsonaro atacou mais uma vez o ministro 
do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que é 
contrário ao voto impresso. “Um imbecil”, disse Bolsonaro 
em referência a Barroso. “Lamento falar isso de uma 
autoridade do STF. Um cara desse tinha que estar em 
casa”. O presidente atribui a Barroso as articulações 
políticas junto ao Legislativo para barrar a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição do Voto Impresso, 
de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). 
Bolsonaro intensificou nas últimas semanas sua defesa 
à implementação do voto impresso e, novamente nesta 
sexta, cogitou a possibilidade de não haver eleições em 
2022, caso a proposta não seja aprovada pelo Congresso.

DIVULGAÇÃO
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Vacinação bate recorde 
no final de semana com 
122,3 mil doses aplicadas

Para tomar a segunda dose, cidadão 
deve fazer agendamento nas USBs

As segundas doses das 
vacinas contra covid-19 estão 
sendo disponibilizadas aos 
umuaramenses dentro do 
prazo anotado nas carteirinhas. 
Porém, para poder receber esse 
reforço, é preciso fazer o agen-
damento na Unidade Básica de 
Saúde (USB) mais próxima de 
sua residência, conforme ins-
trução da Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama.

De acordo com a diretora de 
Vigilância em Saúde, Maristela 

de Azevedo Ribeiro, a Prefeitura 
divulga todos os dias, em suas 
redes sociais, no site do muni-
cípio e na imprensa, a progra-
mação diária da vacinação e 
a necessidade de agendar a 
segunda dose. “Quando che-
gar a data marcada na cartei-
rinha de vacinação, o cidadão 
precisa ligar para a UBS antes 
de ir”, orienta.

Maristela reforça que o 
agendamento é importante 
para que as equipes possam 

organizar o trabalho, evitar 
aglomeração, reduzir o tempo 
de espera em filas e garantir a 
disponibilidade de vacinas – 
uma vez que nesta fase é pre-
ciso dispor de todos os tipos 
de imunizantes (Coronavac, 
Atrazeneca e Pfizer). “A par-
tir desta segunda-feira (12), o 
agendamento está disponível 
para todas as idades, nas UBS 
do Ouro Branco, Jardim Lisboa, 
Primeiro de Maio, Central e 
Cidade Alta”, esclarece.

Confira os dados de vacinação
contra a covid no final de semana

1ª – Paranaguá: 4.557 doses / 3 municípios
2ª – Metropolitana: 39.493 doses / 20 municípios
3ª – Ponta Grossa: 16.820 doses / 11 municípios

4ª – Irati: 1.251 doses / 5 municípios
5ª – Guarapuava: 4.965 doses / 9 municípios

6ª – União da Vitória: 296 doses / 3 municípios
7ª – Pato Branco: 1.437 doses / 3 municípios

8ª – Francisco Beltrão: 3.220 doses / 10 municípios
9ª – Foz do Iguaçu: 3.413 doses / 3 municípios

10ª – Cascavel: 3.608 doses / 6 municípios
11ª – Campo Mourão: 1.874 doses / 12 municípios

12ª – Umuarama: 4.334 doses / 10 municípios
13ª – Cianorte: 1.089 doses / 1 município

14ª – Paranavaí: 1.302 doses / 10 municípios
15ª – Maringá: 4.928 doses / 9 municípios

16ª – Apucarana: 4.205 doses / 4 municípios
17ª – Londrina: 16.146 doses / 20 municípios

18ª – Cornélio Procópio: 1.013 doses / 6 municípios
19ª – Jacarezinho: 2.110 doses / 9 municípios

20ª – Toledo: 3.578 doses / 8 municípios
21ª – Telêmaco Borba: 2.750 doses / 4 municípios

TOTAL: 122.389 doses em 166 municípios

Dando continuidade às ações 
da campanha de imunização do 
Governo do Estado De domingo a 
Domingo, o Paraná bateu recorde 
de aplicação de vacinas contra a 
covid-19 neste final de semana. 
Segundo o levantamento da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
122.389 doses foram registradas 
em 166 municípios.

Este é o maior número de 
aplicações já registrado aos 
sábados e domingos desde o 
início da campanha, em 26 de 
março. Na semana passada, o 
Estado havia atingido 112.045 
aplicações no final de semana, 
ultrapassando a marca de 
1 milhão de doses. Ao todo, 
1.187.256 doses foram regis-
tradas durante a campanha 
De Domingo a Domingo.

Em 10, dos 21 municípios 
que fazem parte da área de 
compreensão da 12ª Regional 
de Umuarama, foram aplica-
das 4.334 doses.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, ressaltou 
a importância das ações e da 
colaboração dos municípios. 
“Quando falamos em acele-
ração da vacinação, é impor-
tante ressaltar a colaboração 
dos municípios em atender a 
população em dias e horários 
alternativos, buscando abran-
ger o maior número de pessoas 
possível. Estamos falando de 
mais de 122 mil pessoas que 
deram mais um passo contra 
essa doença, graças às equipes 
que se colocaram à disposição 
no sábado e no domingo”.

LOGÍSTICA
O Centro de Medicamentos 

do Paraná (Cemepar) provi-
denciou a distribuição de mais 
de 197 mil vacinas contra a 

covid-19 na última sexta-feira 
(9), possibilitando que os 399 
municípios tivessem doses 
para o final de semana.

Segundo Beto Preto, a 
rápida distribuição dos imuni-
zantes colabora para o aumento 
no número de doses aplica-
das aos sábados e domingos. 

“A orientação do governador 
Ratinho Junior é de que não 
só a vacinação acelere, mas 
que a distribuição seja quase 
que imediata, em até 24 horas, 
para que não tenhamos vacinas 
guardadas e que os imunizan-
tes possam chegar até o braço 
dos paranaenses”.

Em 10, dos 22 municípios que fazem parte da área compreendida pela 12ª Regional de 
Saúde de Umuarama, foram aplicadas 4.334 doses
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Sucesso na 
produção
O Paraná é o líder nacional 
na produção de carne de 
frango. Toledo é o município 
paranaense com maior pro-
dução. O Paraná teve cresci-
mento de 3,9% na produção 
de carne de frango em 2020 
com relação ao ano anterior, 
cerca de 40,9% da produ-
ção é exportada para outros 
160 países. O frango, 
segundo principal produto 
exportado, fica atrás ape-
nas da soja em grão.

Vacinação
Mais de 5 milhões de para-
naenses já foram vacinados 
contra a covid-19, seja com 
a primeira dose ou com 
dose única, o que corres-
ponde a 58% da população 
paranaense acima de 18 
anos. O público que mais 
recebeu D1 ou dose única 
até o momento foi de 65 
a 69 anos (753.171), 
seguido de 45 a 49 anos 
(665.258), 50 a 54 anos 
(662.823), 55 a 59 anos 
(655.324) e 70 a 74 anos 
(641.985). A maioria é 
feminina (2,7 milhões).

Carro-chefe
Segundo a projeção reali-
zada pelo Banco Central 
com instituições financei-
ras, a economia brasileira 
deve ter, em 2021, o maior 
crescimento dos últimos 11 
anos. A pesquisa sinaliza 
para uma alta próxima 
de 5,2% no PIB (Produto 
Interno Bruto). A indústria 
foi o carro-chefe nos seis 
primeiros seis meses do 
ano, mas a tendência é 
de que, com o avanço da 
vacinação contra a covid-19, 
o setor de serviços assuma 
essa posição.

De casa
O deputado estadual 
Hussein Bakri (PSD) 
cultiva a amizade com 
toda a família Massa. 
Líder do Governo Rati-
nho Junior na Assem-
bleia Legislativa, o 
parlamentar foi desta-
que nas redes sociais 
ao lado do apresenta-
dor Ratinho, domingo 
(11). “Com um grande 
amigo, Deputado 
Hussein”, postou o 
comunicador Ratinho, no seleto espaço que costuma reser-
var apenas à família e a atividades profissionais.

Enem 2021
Termina na próxima quar-
ta-feira (14) o prazo para 
inscrição no Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
2021. Os interessados em 
participar do certame devem 
acessar o site do Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) e fazer a ins-
crição. A taxa para os não 
isentos é de R$ 85. 

Relatório aprovado
A Comissão Mista de Orça-
mento aprovou nessa segunda-
-feira (12) o relatório preliminar 
da LDO 2021 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2021), que 
determina as metas e priorida-
des para os gastos do governo 
no ano que vem. Com isso, 
já podem ser apresentadas 
emendas ao texto da LDO. O 
prazo para apresentação de 
emendas vai até quarta-feira 
(14), ao meio-dia.

Uma pausa
O presidente do Senado quer 
manter o recesso parlamen-
tar caso a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) seja 
votada. A sessão para ana-
lisar a proposta está mar-
cada para quinta-feira (15). 
A pausa nos trabalhos do 
Legislativo está prevista para 
ocorrer de 18 a 31 de julho.

CPI da Covid
O presidente da CPI da 
Covid-19, Omar Aziz (PSD-
-AM), declarou que o presi-
dente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
vai prorrogar a comissão de 
inquérito até outubro. A CPI 
da Covid estava marcada 
para terminar no dia 7 de 
agosto. Caso a extensão 
seja confirmada, o colegiado 
funcionará por mais 90 dias.

ASSESSORIA
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Governo pavimentará 
estradas rurais em mais 
de 10 municípios

O Governo do Estado vai 
recuperar, com nova pavimen-
tação, mais 55 quilômetros de 
estradas rurais de dez municí-
pios do Paraná. Os convênios 
com as prefeituras foram assina-
dos pelo governador Ratinho Jr, 
ontem (segunda-feira, 12), em 
cerimônia no Palácio Iguaçu. 
O investimento por parte 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
é R$ 16,95 milhões.

Serão beneficiados os 
municípios de Faxinal e 
Ivaiporã (Vale do Ivaí); Jussara 
(Noroeste); Honório Serpa, 
Nova Esperança do Sudoeste, 
Santo Antônio do Sudoeste, 
Clevelândia e Coronel Vivida 
(Sudoeste); Nova Laranjeiras 
( C e n t ro - S u l )  e  G o i o e rê 
(Centro-Oeste).

O governador lembrou 
que, com as novas liberações, 
o Estado atinge 39 convênios 
formalizados apenas nos pri-
meiros sete meses de 2021. 
Juntos, eles totalizam 168,4 
quilômetros e um investi-
mento de R$ 51,65 milhões. A 
previsão para o ano, ressaltou 
ele, é pavimentar cerca de 376 
quilômetros de estradas rurais 
até dezembro, com a aplicação 
de mais de R$ 125 milhões.

“Esses convênios fazem 
parte de um grande pro-
grama de modernização de 
estradas rurais, chamado 
de Estradas da Integração. 
O planejamento é revitali-
zar mais de 600 quilôme-
tros dessas vias em todo 
o Paraná, de acordo com a 
necessidade de cada região. 
Vamos respeitar também 
os tipos diferentes de solo 
para definir qual o melhor 
material a ser aplicado”, 
afirmou Ratinho Junior.

“São obras que melhoram 
a infraestrutura para quem 
mora no campo, diminuem 
custos e fortalecem tanto o 
agronegócio quanto a agri-
cultura familiar do Paraná”, 
acrescentou. “São artérias 
importantes para o escoa-
mento da safra que, revita-
lizadas, vão impactar direta-
mente na produção de muitos 
agricultores e pecuaristas”.

MANEJO
O  p r o g r a m a ,  r e f o r -

ç o u  o  s e c r e t á r i o  d e 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, é importante para 
os produtores rurais em 
razão do manejo das pro-
priedades, que dependem 
dessas vias para chegada de 
insumos, sementes e ração e 
também para o escoamento 
das safras. Ele frisou que a 
intervenção contribui para o 
aumento da competitividade 
da agroindústria paranaense.

“Os insumos são transpor-
tados diariamente por ali. A 
visão econômica do Estado, 
visando reduzir custos e 
aumentar a eficiência, fez com 
que fossem ampliadas essas 
parcerias com os municípios, 
viabilizando algumas soluções 

de pavimentação em trechos 
importantes para as comuni-
dades rurais”, explicou.

O secretário lembrou que 
as recuperações não bene-
ficiam apenas os produto-
res rurais. Segundo ele, uma 
nova pavimentação rural tem 
reflexo também na qualidade 
de vida de quem mora na 
região, que pode se locomo-
ver mais rapidamente e com 
segurança, facilitando para as 
crianças chegarem à escola 
ou os doentes serem trans-
portados a hospitais.

“A intervenção mais barata 
e mais comum é com pedras 
irregulares, as chamadas 
pedras poliédricas. Traz mais 
conforto, tira barro e diminui 
os custos de manutenção para 
o município. Torna a vida mais 
fácil”, explicou Ortigara.

O GOVERNO vai recuperar mais 55 km com nova pavimentação em estradas rurais de 
dez cidades. Os convênios com as prefeituras foram assinados

Recursos naturais
Além disso, o programa tem, ainda, o objetivo de preservar os 

recursos naturais, ao contribuir para a conservação do solo nas pro-
priedades. Para tanto, o Estradas da Integração capacita as adminis-

trações municipais nas técnicas de gestão, manejo e conservação 
dessas estradas. “É um momento histórico, quase R$ 3 milhões em 
investimentos para beneficiar todo município”, afirmou o prefeito 
de Jussara, Robison Pedroso da Silva. A cidade terá revitalizados 

5,29 quilômetros da Estrada Velha Maringá Cidade até Vila Rural e 
Acesso ao Parque Urbano. O investimento totaliza R$ 2,8 milhões. 
OUTROS MUNICÍPIOS – Santo Antônio do Sudoeste vai conseguir 

modernizar 9,87 quilômetros de vias em três trechos – Alto Florido 
ao km 10, Linha Botafogo e Rio Verde ao km 10. Serão aplicados no 
município R$ 2,6 milhões. “A agricultura ganha como um todo com 

a recuperação dessas estradas”, disse o prefeito Ricardo Antonio 
Ortiña. Já o convênio com Ivaiporã prevê a recuperação da Estrada 

Ivaiporã até a Comunidade Santa Luzia. São 7,14 quilômetros e 
R$ 2,1 milhões de investimento. “Mais de 250 famílias, pequenos 
produtores rurais, serão beneficiados diretamente”, destacou o 

prefeito do município, Carlos Gil.

Financiamentos
Parte dos recursos para investimento nas estradas rurais vem 

do empréstimo de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal sacramentado no ano passado pelo Governo do 
Estado. Do montante, cerca de R$ 126 milhões serão destinados a 
obras de reestruturação nas vias do campo. Outra fatia é oriunda 

das taxas do Detran.
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O Rei...
Gustavo Monte é o grande 
personagem do esquema 
que dura mais de dez anos. 
Apelidado de “Rei da Barriga 
de Aluguel”.

... do esquema
Monte utiliza as empresas 
Aspen, Monte Cabral, Eve-
reste e Petroquality para 
burlar o fisco paulista e 
comercializar bilhões de litros 
do combustível. 

Gol contra
Recentemente, Monte passou 
a usar uma nova empresa 
para engambelar a fisca-
lização: a Gol. Estima-se 
que 20% de todo o etanol 
comercializado sem o reco-
lhimento do ICMS no Estado 
passem pelas empresas 
ligadas ao “Rei”.

Jogada de Pacheco
A eventual pré-candidatura de 
Rodrigo Pacheco a presidente 
da República não passa pelo 
aval da cúpula do DEM. É um 
projeto pessoal amparado 
no incentivo de restrito grupo 
ligado ao senador. Há quem 
indique, nesse círculo, que 
é uma jogada de Pacheco 
para pressionar o presidente 
Jair Bolsonaro a indicá-lo 
para a vaga do ministro 
Marco Aurélio Mello, caso o 
AGU André Mendonça seja 
reprovado na sabatina.

Balança
De quem está dentro da 
turma que decide no Senado: 
hoje, o AGU André Mendonça 
tem entre 12 e 14 votos. 
É porque há senadores, 
digamos, indecisos sobre o 
apoio, que estão em contato 
com os ministros palacianos.

Encosto
André Mendonça ainda tem 
um “fogo amigo” de carona 
no currículo. Trata-se de Luiz 
Alberto Sabanay, um primo 
petista, muito próximo dele e 
também da cúpula do PT.

Barriga de Aluguel
A sonegação de ICMS no comércio do etanol no Estado 

de São Paulo atinge 40% de tudo o que é vendido, 
segundo o Instituto Combustível Legal. Isso só é possí-
vel graças a um esquema manjado há muito tempo, mas 
não combatido pela Secretaria de Fazenda: uma empresa 

laranja financiada por um terceiro compra o etanol e o 
revende sem recolher o ICMS. Só que a empresa laranja 
cobra do financiador da operação um percentual do que 
deveria ser recolhido do imposto. O nome desse antigo 

esquema é “Barriga de Aluguel”. 

Foi-se uma Era
Morreu no Rio o ex-senador 
Hydekel Freitas, genro do 
famoso e temido Tenório 
Cavalcante. Era o último 
representante da poderosa 
família que mandou na 
Baixada. 

Casamento 
Na ponte-aérea São Pau-
lo-Recife cada dia mais, é 
certo que a deputada federal 
Tábata Amaral, ex-PDT, vá 
se filiar ao PSB, partido do 
seu namorado e prefeito 
do Recife, João Campos. 
Aliás, Campos quer projeção 
nacional para alguns anos. 
Pode ser cabo eleitoral da 
namorada e ela uma ponte 
para o maior colégio eleito-
ral do País.

Dois palanques
O ex-presidente Lula da Silva 
tem uma missão pessoal na 
sua visita ao Recife nas pró-
ximas semanas. Apagar as 
mágoas entre os primos João 
Campos e a deputada federal 
Marília Arraes. Não é questão 
de ser o tiozão boa gente. É 
palanque para ele no PT e no 
PSB ano que vem.

Ponta da agulha
A ANTT pagou R$ 
200.352,72 por 2.584 peças 
- camisas, jaquetas, calças 
- à LN Indústria e Comércio 
de Confecções. É a empresa 
que entregou jaquetas com a 
imagem da Bandeira do Bra-
sil costurada de cabeça para 
baixo, sem o número certo 
de estrelas no globo azul e 
com a palavra ‘Orden’ (sic) 
na frase patriótica.

Virtual em campo
Bancos, marcas automoti-
vas e cervejeiras perderam 
espaço. Os sites de apostas 
esportivas que operam no 
Brasil - a maioria nas mãos 
de estrangeiros e baseados 
na Europa e Ásia - são hoje 
os principais patrocinadores 
dos times da série A do Cam-
peonato Brasileiro.
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Umuarama não registrou nenhuma 
morte por covid no final de semana

OS TESTES constataram 55 novos casos da doença no município, sendo 16 mulheres, 37 homens e duas crianças infectadas

O Boletim Covid emitido 
pela Secretaria de Saúde do 
Município ontem (segunda-feira, 
12) à tarde, trouxe uma boa notí-
cia. Nenhum óbito em decorrên-
cia da covid-19 foi registrado 
durante todo o final de semana. 
Também foram anunciados 55 
novos casos da doença, sendo 
que 16 mulheres, 37 homens e 
duas crianças foram infectados 
pelo coronavírus.

Agora o total de casos posi-
tivos em Umuarama chegou a 
14.813, sendo que o número de 
pessoas que se recuperaram 
foi de 12.839 (87%). Há 1.670 
pessoas com diagnóstico posi-
tivo fazendo o tratamento em 

suas casas e o total de óbitos é 
de 277, em dados acumulados 
desde o início da pandemia de 
covid-19, em março de 2020.

Desde essa data, 35.539 
pessoas buscaram atendi-
mento com sintoma de gripe 
no Ambulatório de Síndromes 
Gripais, a chamada Tenda 
Covid. Deste total, 17.112 
casos foram descartados e 
3.614 são considerados suspei-
tos e aguardam o resultado em 
suas residências.

Nos hospitais locais com 
alas exclusivas para tratamento 
da covid-19, 36 das 37 UTIs 
estão ocupadas, assim como 
60 dos 64 leitos de enfermarias.

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou ontem 
(segunda-feira, 12) mais 
2.310 casos e 241 mortes pela 
covid-19 no Paraná. Os núme-
ros são referentes aos meses 
ou semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do 
monitoramento da doença 
m o s t ra m  q u e  o  E s ta d o 
soma 1.320.797 casos e 
32.531 óbitos.

Os casos confirmados divul-
gados nesta segunda-feira são 
de fevereiro (2), março (46), 
abril (19), maio (35), junho 
(228) e julho (1.980) de 2021.

INTERNADOS
O informe relata que 1.777 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 
internados. São 1.380 em lei-
tos SUS (773 em UTIs e 607 em 
enfermarias) e 397 em leitos da 
rede particular (208 em UTIs e 
189 em enfermarias).

Há outros 2.094 pacientes 
internados, 946 em leitos de 
UTI e 1.148 em enfermarias, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

Nenhum caso de dengue foi
registrado nas últimas semanas

Saúde confirma 
2.310 novos casos e 
241 óbitos no Paraná

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde 

informa a morte de mais 241 
pacientes. São 95 mulheres e 
146 homens, com idades que 
variam de 05 a 94 anos. Os óbi-
tos ocorreram de 05 de março 
a 12 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Curitiba 
(38), Maringá (9), Londrina (6), 
Sarandi (6), Cascavel (5), São 
José dos Pinhais (5), Apucarana 
(4), Fazenda Rio Grande (4), 
Andirá (3), Arapongas (3), 
Araucária (3), Foz do Iguaçu (3), 
Guarapuava (3), Paranavaí (3), 
Prudentópolis (3), Reserva (3), 
Telêmaco Borba (3), Campo 
Mourão (2), Cianorte (2), 
Jardim Alegre (2), Mandaguari 
( 2 ) ,  M a n d a g u a ç u  ( 2 ) , 
Paranaguá (2), Ponta Grossa 
(2), Santa Helena (2), Terra Boa 
(2), Toledo (2), Umuarama (2) e 
União da Vitória (2).

Os cuidados com a eli-
minação de possíveis focos 
de reprodução do mosquito 
Aedes aegypti, por parte da 
população, seguramente 
tem surtido bons resultados, 

AO MESMO tempo em que os resultados são “positivos”, a recomendação é para que 
ninguém deixe de estar atento, pois a dengue mata

já que novamente nenhum 
caso foi registrado nos últi-
mos meses. De acordo com o 
Informe Técnico nº 49, divul-
gado ontem (segunda-feira, 
12) pela Vigilância em Saúde 

Ambiental e Epidemiológica de 
Umuarama, sobre a situação 
da dengue no município, cinco 
bairros têm os menores índices 
de incidência: Jabuticabeiras, 
Bem Estar, São Cristóvão, 
Parque Industrial e Área Rural.

Ao mesmo tempo em que 
os resultados são “positi-
vos”, a recomendação é para 
que ninguém deixe de estar 
atento, pois a dengue mata. 
“O Aedes aegypti, que causa 
a dengue, também provoca 
a febre chikungunya e trans-
mite o zikavírus, ou seja, é 
uma ameaça constante à 
saúde da população, por isso 
nunca é demais ficar atento 
e dedicar alguns minutos por 
dia para garantir a segurança 
da família”, recomenda Carlos 
Roberto da Silva, coordena-
dor da Vigilância em Saúde 
Ambiental, ligada à Secretaria 
Municipal de Saúde.

ALERTA
Há 10 regiões na cidade 

classificadas como em estado 
de alerta para a dengue: 1º 
de Maio, Guarani, Anchieta, 
J a r d i m  L i s b oa ,  J a r d i m 
Cruzeiro, Central, 26 de Junho, 
Jardim União, Panorama e 
Sonho Meu. Quanto à clas-
sificação das unidades por 
incidência de dengue, os 
bairros com mais casos são 
Guarani (21), Central (14), 
Panorama (13), 26 de Junho 
(10) e Jardim Lisboa (9).
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TCE-PR considera regular edital
da Zona Azul e licitação avança

A DECISÃO entendeu pela legalidade do edital, após o trânsito em julgado e feitas as 
devidas anotações, fica determinado o encerramento dos autos

Membros do Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) acompa-
nharam por unanimidade o 
voto do relator, conselheiro 
José Durval Mattos do Amaral, 
e julgaram improcedente a 
representação movida por 
quatro empresas contra edi-
tal da Prefeitura de Umuarama 
que estabelece concorrência 
pública para a reativação da 
zona azul na área central da 
cidade.

A decisão do Tribunal Pleno 
entendeu pela legalidade do 
edital publicado pelo municí-
pio de Umuarama, definindo 

que, após o trânsito em jul-
gado e feitas as devidas anota-
ções, fica determinado o encer-
ramento dos autos conforme 
manda o Regimento Interno do 
Tribunal de Contas. Votaram 
o s  co n s e l h e i ro s  N e s to r 
Baptista, Artagão de Mattos 
Leão, Fernando Augusto Mello 
Guimarães, Ivan Lelis Bonilha 
e Ivens Zschoerper Linhares, 
além do relator.

A representação questio-
nava a concorrência nº 5/2019, 
da Prefeitura, para conces-
são de estacionamento rota-
tivo. Havia alegação de con-
trariedade à Lei Municipal 

4.417/2019, que impõe que a 
remuneração da concessioná-
ria seja composta exclusiva-
mente da receita proveniente 
da venda de créditos e exigên-
cia de homologação dos equi-
pamentos utilizados para a 
lavratura de auto de infração 
de trânsito pela Anatel e não 
pelo Denatran.

A representação foi formu-
lada pelas empresas Setor7 – 
Engenharia e Consultoria Ltda., 
Rizzo Parking And Mobility S.A., 
Caiuá Assessoria Consultoria 
e Planejamento Ltda. e Serbet 
– Sistema de Estacionamento 
Veicular do Brasil S.A., em face 
da concorrência realizada pela 
Prefeitura para “concessão, a 
título oneroso, da exploração 
do serviço público de estacio-
namento rotativo no município 
de Umuarama, para a melhoria 
da mobilidade urbana”.

SISTEMA INTELIGENTE
A concessão contem-

pla a implantação, opera-
ção e gestão do Sistema de 

Clamor popular
“A zona azul é um clamor da sociedade, especialmente do setor 

comercial. Estamos construindo um sistema com todo cuidado para 
que os usuários paguem o mínimo possível, se garanta rentabili-

dade à concessionária e que as vagas existentes nas nossas ruas e 
avenidas tenham a rotatividade esperada para o comércio fluir me-
lhor”, disse o secretário de Defesa Social, Valdecir Capelli, membro 

da comissão da licitação, que é presidida pela diretora da Umu-
trans, Dianês Maria Piffer. E continua: “Com a chancela do Tribunal 

de Contas sobre a regularidade do procedimento adotado pela 
Prefeitura agora avançamos, com segurança, rumo à contratação e 

instalação do sistema”, completou.

Estacionamento Rotativo, 
também chamado Zona Azul, 
em formato digital, denomi-
nado Sistema Inteligente de 
Estacionamento Rotativo, 
incluindo a distribuição de 
créditos, a disponibilização de 
tecnologia aos munícipes por 
meio de parquímetros, pon-
tos de venda, aplicativo digi-
tal e a manutenção de todos 
os elementos do respectivo 

sistema, necessários ao seu 
funcionamento.

A unidade técnica opinou 
pela improcedência da repre-
sentação, no que foi acompa-
nhada pelo Ministério Público 
de Contas. Com a decisão, 
o município dá um passo 
importante na instalação de 
um sistema mais justo para o 
estacionamento rotativo na 
Capital da Amizade.

Mais de 10 mil pessoas já 
fizeram o pré cadastro para 
vacinação contra o corona-
vírus no site da Prefeitura de 
Umuarama. Ao preencher o 
formulário, o cidadão garante 
mais agilidade quando che-
gar sua vez de receber o imu-
nizante, já que não vai perder 
tempo na fila. Ontem (segunda-
-feira, 12) a Secretaria Municipal 
de Saúde abriu a oportunidade 

Umuarama abre pré cadastro da vacina para maiores de 18 anos
para pessoas com 18 anos e 
acima disto. A secretária muni-
cipal de Saúde, Maria Harue 
Takaki, explica que o pré-ca-
dastro é importante para que 
se possam fazer programações 
de distribuição das doses das 
vacinas. “Ao fazer esse pré-ca-
dastro on-line, o cidadão deve 
responder com atenção as 
perguntas e colocar todos os 
dados obrigatórios. É bastante 

rápido. Depois, é só imprimir o 
comprovante ou fazer o print da 
tela do celular para apresentar 
na hora de vacinar”, detalha.

Até o momento, 10 mil pes-
soas já se cadastraram e esse 
número deve aumentar bas-
tante, já que caiu de 40 anos 
para 18 anos. “O documento 
está no site da Prefeitura, cli-
cando no banner específico. 
Há também a possibilidade de 

entrar diretamente, digitando 
saude.umuarama.pr.gov.br

Pré-cadastro Vacinação
Este questionário permitirá 

a coleta de dados para a vaci-
nação contra a covid-19 em 
Umuarama. Seus dados esta-
rão seguros, sendo sigilosos, 
de acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).. 
Ao aceitar o presente termo 
você declara estar ciente que o 

pré-cadastro não garante data 
específica para a vacinação. 
saude.umuarama.pr.gov.br.

Vale destacar que quem fizer 
esse cadastro não terá já a data 
que será vacinado. É apenas 
para que a Secretaria de Saúde 
possa programar estratégias 
para melhor atender à popula-
ção”, comenta Daniel Dutra de 
Souza, da Controladoria Interna 
da Prefeitura de Umuarama.

Taxa de transmissão chega ao menor índice do ano no Paraná
A taxa de reprodução 

(Rt) do coronavírus chegou 
ao menor índice do ano no 
Estado, ontem (12), segundo 
a plataforma Loft.Science, 
que mede, em todo o País, 
o número médio de contá-
gios causados por uma pes-
soa infectada. O Rt médio 
do Paraná está em 0,70 – o 
mais baixo entre todas as 
unidades da federação. Isso 
significa que cada 100 pes-
soas com Covid-19 podem 
contaminar outras 70, o que 
mostra que há remissão da 
pandemia no Estado.

O Rt indica a média de 
pessoas que serão infectadas 
pelo Sars-CoV-2 a partir de 

uma pessoa doente. Quando 
o Rt for igual a 1, a doença 
está estável. Quando é maior, 
há um crescimento no número 
de casos. Quando a taxa está 
abaixo de 1, há redução nos 
contágios. Segundo a plata-
forma, que atualiza os dados 
diariamente, a taxa no Estado 
varia de 0,64 a 0,74.

Desde o último pico, em 24 
de junho, quando o Rt do Paraná 
estava em 1,48 (cada 100 pes-
soas contaminavam outras 
148), a transmissão no Estado 
só reduziu, e desde 1 de julho 
está abaixo de 1. No Brasil, o Rt 
médio nesta segunda-feira era 
de 0,83, com todos os estados 
com índice igual ou abaixo de 1.

“É uma amostra de que 
as medidas de controle que 
ainda adotamos a nível esta-
dual e os municípios impõem 
localmente funcionam, além 
do aumento da vacinação, 
que tem melhorado todos 
os indicadores da pande-
mia. Aos poucos começamos 
a ver um cenário mais equi-
librado e com tendência de 
queda”, disse o secretário 
Beto Preto. “Precisamos imu-
nizar o máximo de paranaen-
ses e manter as regras básicas 
de convívio social da pande-
mia. Só assim, coletivamente, 
vamos vencer a doença”. 

UTIS
Ao mesmo tempo houve a 

redução na taxa de ocupação 
nas UTIs que atendem pacien-
tes com covid-19. Ontem o 
índice do SUS chegou a 81%, 
a mais baixa desde 14 de 
fevereiro, período em que 
uma nova onda da doença 
iniciou no Estado. Faz exa-
tamente uma semana que 
essa taxa é menor que 90%. 
A Central de Regulação de 
Leitos apontou que o sistema 
hospitalar conta com 2.011 
leitos de UTI Covid adulto e 
pediátrica, sendo que 1.621 
estão ocupados e 390 livres. 
Somente entre as UTI adulto, 
são 1.989 existentes, com 
1.613 ocupadas e 376 livres.

Levando em conta todos 

os leitos disponíveis para 
os pacientes da doença, 
incluindo também os clí-
nicos, a taxa de ocupação 
no Estado é de 63%. Dos 
4 . 7 7 5  e x i s t e n t e s ,  2 . 9 9 0 
e s tã o  o c u pa d o s  e  1 . 7 8 5 
livres. Já o índice de ocu-
pação dos leitos de enfer-
maria está em 50% – dos 
2.764 disponíveis ,  1 .369 
e s t ã o  s e n d o  u s a d o s  e 
1.395 estão desocupados.

As macrorregiões Leste e 
Oeste têm a menor taxa de 
ocupação de UTIs: 79%. 

A macrorregião Noroeste 
(Campo Mourão, Umuarama, 
Cianorte, Paranavaí e Maringá), 
a taxa de ocupação é de 82%.

Alex Miranda
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População dá sinais de relaxamento 
das medidas de controle da covid-19

FORAM lavradas infrações de bares, lanchonetes e açaiterias e realizadas orientações 
entre sexta-feira e domingo

A ação integrada de fisca-
lização realizada no final de 
semana, pelas ruas da cidade, 
aponta que parte da população 
de Umuarama já começa a relaxar 
nos cuidados contra o coronaví-
rus, com a falsa sensação de segu-
rança gerada a partir do avanço 
da vacinação e da estabilidade no 
número de novos casos, embora 
as alas covid dos hospitais locais 
continuam lotadas.

A constatação é do coorde-
nador da Vigilância Sanitária, 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Franzimar Morais. 
“Muitas pessoas parecem estar 
voltando à vida ‘normal’, como 

se a pandemia tivesse aca-
bado. Flagramos muitas aglo-
merações na cidade e também 
desrespeito o horário de restri-
ção de circulação (das 23h às 
5h), que vale par todos os dias 
da semana”, afirmou.

A fiscalização é realizada 
durante toda a semana, porém 
na sexta-feira e no sábado 
reúne fiscais da Vigilância 
Sanitária, agentes da Guarda 
Municipal de Umuarama 
(GMU) e a Polícia Militar, em 
cumprimento aos decre-
tos relacionados à covid-19. 
“Ainda estamos em situação 
de emergência no município, 

Eventos clandestinos
Houve denúncias de evento de som o Jabuticabeiras, festa não auto-
rizada em chácara da Estrada Jaborandi (o responsável foi notifica-
do) e lanchonete descumprindo horário de atendimento ao público 
– o estabelecimento e os clientes foram notificados. No domingo a 

GMU recebeu ligações denunciando comércio utilizando calçadas na 
Av. Paraná para mesas e cadeiras e às 23h a equipe foi até o estacio-
namento de uma farmácia na Praça Miguel Rossafa, onde pessoas 
consumiam bebidas alcoólicas. Sete pessoas foram orientadas e 

atenderam prontamente à recomendação de dispersão.

por isso é importante respei-
tar as medidas definidas para 
o enfrentamento do corona-
vírus. Além da fiscalização, a 
Guarda e a Vigilância também 
trabalham com denúncias”, 
orientou Franzimar.

Na sexta-feira (9), foram 
registradas três infrações de 
bar/lanchonete, oito notifica-
ções de bares, lanchonetes e 
açaiteria, emitidas notifica-
ções para uma conveniência 
e um beach tênis e realizadas 
orientações em bar, pizzaria e 
cerca de 30 pessoas físicas (por 
meio do CPF).

Conforme relatório da 
Guarda Municipal foi verifi-
cada denúncia de ônibus com 
excesso de lotação no distrito 
de Lovat, receberam notifica-
ção uma empresa de marmitex 
e um bar no Parque Bonfim, 
um bar na Avenida Maringá, 
lanchonete na Londrina, casa 
de açaí na Av. Paraná, bares 
na Praça 7 Setembro na Rua 

Xavantes e outras duas lancho-
netes na Av. Londrina. Um bar 
recebeu infração no Bonfim 
e uma lanchonete da Paraná 
teve aglomeração dispersada.

Já no sábado, a fiscalização 
recebeu denúncia de aglome-
ração em salão fechado na 
Praça dos Xetá, em lanchonete 
na Av. Mascarenhas de Morais e 

de aglomeração na Av. Maringá 
festa em chácara da Estrada 
Jaborandi. No início da noite, 
a equipe da PM e a Vigilância 
Sanitária foram até o distrito 
de Serra dos Dourados, onde 
foi denunciada uma festa em 
chácara na estrada do cemité-
rio. Ainda no distrito uma lan-
chonete foi notificada.

Moradores do Conjunto Habitacional Ouro Preto procuraram a 
reportagem do Jornal Tribuna Hoje News, para reclamar de um lixão 

em céu aberto, nos fundos de residências situadas à rua Antonio 
Bandeira. Foi revelado à reportagem que há meses o problema se 

estende e, apesar de inúmeras solicitações por providências à prefei-
tura, nada havia sido feito até ontem (12). Segundo os moradores, 

os atendentes da prefeitura relatam que procuram pelo proprietário do 
lote, onde é despejado o lixo, para que possa fazer sua notificação. 

A limpeza é de responsabilidade do dono do terreno.

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama – divulgou os resul-
tados da pesquisa de preços 
dos combustíveis e do gás de 
cozinha, com a variação no 
comparativo entre o início de 
junho e a primeira semana 
deste mês. Houve aumentos 
mais significativos nas cota-
ções do gás GLP e dos com-
bustíveis veiculares.

Com levantamento de pre-
ços no último dia 2, o gás de 
cozinha foi encontrado a R$ 
93,00 no distribuidor mais em 
conta e a R$ 99,00 no mais 
caro. A média ficou em R$ 
96,89, exatos 4,18% acima da 
média registrada no mês pas-
sado – que foi de R$ 93,00. 
Caso o consumidor faça pes-
quisa de preço, pode economi-
zar até R$ 6,00 em cada botijão 
de 13 quilos.

Os combustíveis registra-
ram aumento significativo 
nos preços, com variação de 
3,3% na gasolina comum, 2,7% 
na aditivada, 2,3% no diesel 
comum e 2,1% no diesel S10, 

Procon encontra grande variação 
nos preços dos combustíveis

UMA grande variação de preço foi notada na gasolina comum, cuja média subiu de R$ 
5,58 para R$ 5,77, no litro

enquanto o etanol teve queda 
de 2,2% nos preços (a média 
recuou de R$ 4,37 para R$ 4,28) 
– o litro do combustível podia 
ser encontrado a partir de R$ 
4,18 no dia da pesquisa (08/07) 
a até R$ 4,49.

Uma grande variação de 
preço foi notada na gasolina 
comum, cuja média subiu de 
R$ 5,58 para R$ 5,77 – o com-
bustível era encontrado por R$ 
5,54 no local mais em conta a 

até R$ 5,94 o litro (diferença 
de 7,2%). Entre os postos da 
cidade, o diesel S10 variou de 
R$ 4,19 a R$ 4,69 (11,9%) e o 
diesel comum de R$ 4,17 a R$ 
4,59 (10,1%). Na gasolina adi-
tivada, uma pesquisa de preço 
resultaria numa economia de 
6,4% (com preços entre R$ 5,77 
e R$ 6,14 o litro).

Os resultados sobre os levan-
tamentos do preço da cesta 
básica também constam no site.

Alex Miranda
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Drenagem linfática, mas-
sagem relaxante e modela-
dora estão contempladas; 
atendimento com agenda-
mento de horário

O Centro de Estética e 
Cosmética da Universidade 
Pa ra n a e n s e  –  U n i pa r, 
Unidade de Umuarama está 
com promoções imperdí-
veis em alguns dos seus 
procedimentos.

Celebrando antecipada-
mente o Dia dos Pais, por exem-
plo, oferece massagem rela-
xante aos papais por apenas R$ 
18 a sessão. Essa promoção já 
vigora e segue até 10 de agosto.

Drenagem linfática e a 
massagem modeladora tam-
bém estão contempladas e 
os preços são especiais. De 
R$ 25, a drenagem está por 
apenas R$ 15 (por sessão) e a 
modeladora, de R$ 35, por R$ 

Promoção: Centro de 
Estética e Cosmética 

oferece procedimentos 
a preços especiais

20. Essas promoções seguem 
sem data prevista para tér-
mino, em acordo com a dura-
ção do estoque de produtos.

Os atendimentos são feitos 
com agendamento de horário 
e seguem protocolos e medi-
das de prevenção à Covid-19.

O Centro de Estética e 
Cosmética está localizado na 
Avenida Rolândia, 4397 (anexo 
à Unipar), com o telefone (44) 
3621-2870 ou (44) 99807-0174 
(WhatsApp).

Agência do Trabalhador agendará 
atendimentos também por telefone

A Agência do Trabalhador 
está abrindo uma nova pos-
sibilidade para os usuá-
rios agendarem horários 
para procura por empregos 
e atendimento ao Seguro-
Desemprego. “Estamos per-
cebendo que muitas pessoas 
não estão vindo para serem 
atendidas por não conse-
guirem fazer os agendamen-
tos no sistema”, explicou o 
gerente Reginaldo Barros.

Os motivos são diver-
sos, como falta de acesso a 

internet, dificuldades com o 
sistema – que solicita uma 
série de informações do usuá-
rio – e até mesmo falta de 
paciência para preencher o 
formulário de agendamento. 
Por isso, a partir de agora, a 
marcação de horários para 
o dia seguinte – que inicia 
diariamente às 13h30 – terá 
a possibilidade de agenda-
mento por telefone.

Os usuários podem ligar para 
o fone (44) 3621-1100, que serão 
direcionados para um atendente 

que vai reservar um horário para 
atendimento no dia seguinte. 
“É importante informar que 
ao telefonar a pessoa precisa 
ter em mãos o número do PIS 
(para Seguro-Desemprego) e 
do CPF, se tiver interesse em 
vagas de empregos”, acrescenta 
Reginaldo Barros.

A Agência do Trabalhador 
d e  U m u a r a m a  f i c a  n a 
Avenida Rio Branco, esquina 
com Rua Governador Ney 
Braga, e atende das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h.

Mais de R$ 4,5 milhões em cigarros 
contrabandeados apreendidos pela PRF

A PRF apreendeu na manhã do domingo (11) um carro carregado de 
maconha na sua unidade em Alto Paraíso. A fiscalização acontecia na 
BR-487, (Boiadeira), quando foi abordado um GM/Corsa Sedan com 
placas de Estância Velha/RS, dentro dele estavam 303 quilos de maco-
nha. Os dois ocupantes (de 20 e 26 anos), moradores no estado do 
Mato Grosso do Sul, disseram que adquiriram o veículo no Paraguai e 
levariam até a cidade de Icaraíma. O condutor não era habilitado. Eles 
responderão pelo crime de tráfico de drogas.

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu quase um 
milhão de maços de cigarros 
contrabandeados do Paraguai 
na madrugada de ontem (12). 
A ação correu por volta das 
2h, em Francisco Alves (70 
quilômetros de Umuarama), 
quando os patrulheiros fede-
rais abordaram o motorista de 
um bitrem, que estava acom-
panhado de duas pessoas 
(entre elas um adolescente 
de 16 anos). Durante a visto-
ria, encontraram nos com-
partimentos de carga, cerca 
de 500 mil maços de cigarros. 
Na cabine, ainda encontra-
ram diversas placas de iden-
tificação, que eram usadas 
para despistar a fiscalização 

UM dos veículos apreendidos, carregados com contrabando, pela Polícia Rodovia Federal, em estrada vicinal na madrugada de ontem

durante o trajeto. O casal (ele 
de 50 e ela de 33 anos) foi 
detido e o adolescente apreen-
dido. Todos foram conduzidos 
para a Delegacia de Polícia 
Civil em Iporã. O adolescente 
foi apreendido por ato infracio-
nal análogo ao contrabando e 
associação criminosa.

O caminhão e os cigar-
ros foram depositados na 
Receita Federal.

Mais tarde, por volta das 6h, 
outra equipe de PRF abordou 
um motorista de caminhão 
em Palotina. Durante a visto-
ria, foram encontrados cerca 
de 400 mil maços de cigarros 
contrabandeados, indicados 
pelo próprio motorista, que 
ao ser abordado, confessou 

o transporte. O motorista 
foi detido e encaminhado à 
Delegacia da Polícia Federal, 
com os cigarros e o caminhão. 
Na cabine, havia diversos 
jogos de placas que seriam 
substituídas no decorrer da 
empreitada criminosa.

Cerca de duas horas depois, 
policiais rodoviários federais 
retornaram ao local e observa-
ram a chegada de dois carros. 
Ao ordenarem suas paradas, 
ambos fugiram. Na persegui-
ção, um dos motoristas freou 
o carro bruscamente, fazendo 
com que a viatura colidisse em 
sua traseira, permitindo assim 
que o segundo carro se livrasse 
do acompanhamento, mas o 
ele foi detido.
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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 TURBO 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

HONDA CIVIC EXL 17/17             PRATA                      COMPLETO, AUT, COURO                                  R$ 109.900,00

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

ONIX 1.4 LTZ AT. 18/19             BRANCO                  COMPLETO, AUT, COURO                                  R$ 72.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
FABIO RODRIGO MATTOS, 

inscrita sob nº CPF 090.431.049-
30, estabelecido na Rua José 
Honório Ramos, 3921, CEP 87.502-
230, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº30.408/2012. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ROSELENE APARECIDA 

AISSA, inscrita sob nº CPF 
033.778.269-55, estabelecido na 
Rua Imaculada Conceição, 4634 
Parque San Marino, CEP 87.509-
115, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, Inscrição Municipal 
nº25.653/2005. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Uma das maiores questões que surgiram 
nos últimos dias, é sobre o futuro do 
piloto júnior da Mercedes, George 

Russell. O atual piloto da Williams vem 
sendo associado a um lugar na Mer-
cedes em 2022 já há algum tempo. 

Ontem (12) o britânico decidiu atiçar 
um pouco mais as chamas no Instagram. 
“Cuide das coisas que você ama”, diz a legenda da postagem no Instragram 

que Russell enviou ao mundo. A imagem mostra o britânico polindo um pou-
co mais seu Mercedes Benz branco. Muitos fãs da Fórmula 1 interpretaram 
imediatamente a partir dessa mensagem, uma dica não muito sutil de Russell. 

A possível mudança de Russell para a Mercedes não é do agrado de todos. 
Lewis Hamilton enfatizou novamente que prefere Valtteri Bottas ao lado dele 
na Mercedes. Quanto tempo o piloto britânico pode manter isso, especial-

mente dada a atual fraca performance de Bottas, ainda não se sabe.

Presidente afirma que Barcelona
está perto de renovar com Messi

PARA os dirigentes, Messi está sendo considerado o maior craque de todos os tempos

Com o fim da Eurocopa e da 
Copa América, um dos princi-
pais assuntos no noticiário 
esportivo europeu é a situação 
de Lionel Messi. Sem contrato 
com o Barcelona desde o iní-
cio do mês, o argentino está 
livre para assinar com qual-
quer clube. A equipe catalã, 
entretanto, segue confiante 
na renovação.

Ontem (segunda-feira, 12), 
o presidente do Barcelona, 
Joan Laporta, disse que a 
renovação “está progredindo 
bem”. No mês passado, o pró-
prio dirigente afirmou que o 

atleta “desejava seguir” no 
clube e confiava na perma-
nência do astro.

Messi e Barcelona devem 
acertar uma renovação por 
mais duas temporadas. Em 
meio a incerteza, o Paris 
Saint-Germain observa a 
novela à distância e moni-
tora a situação.

Laporta também falou 
sobre a conquista da Argentina 
na Copa América sobre o 
Brasil, no último sábado, em 
pleno Maracanã, e afirmou que 
se emocionou pelo título de 
Messi. Foi a primeira vez que 

o atleta ergueu um troféu por 
sua seleção na carreira como 
profissional.

“Estamos muito felizes por 
ele. Todos os catalães, Barça, 
Catalunha e todo o mundo do 
futebol estão felizes porque 
Leo ganhou a Copa América. 
É muito emocionante ver o 
melhor jogador da história 
do futebol ficar animado por 
ganhar um título como este 
e ele nos fez todos chorar de 
alegria”, disse o dirigente, para 
quem Messi foi, na sua opinião, 
o maior craque de todos os 
tempos.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



11Terça-feira, 13 de julho de 2021  VARIEDADES
9Terça-feira 13 de julho de 2021  VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Você tem grandes chances de nadar no 
dinheiro. Mercúrio está na sua Casa da For-
tuna e fica de boa com a Lua, sinal de que 
pode ganhar dinheiro. No romance, a ligação 
com o amor deve crescer e podem curtir bons 
momentos no conforto do ninho de amor.

Além de contar com imaginação fértil e boas 
sacadas para aumentar seus ganhos, seu lado 
comunicativo deve bombar. Com boa lábia, será 
mais fácil faturar atuando com público. Tudo 
indica que seu signo estará inquieto e irá se 
jogar de cabeça em suas atividades.

Deve dar atenção à sua saúde, focando numa boa 
alimentação e higiene, além de cuidar da sua apa-
rência para que esteja impecável. Tudo indica que 
estará mais comunicativo e vai curtir trocar ideias 
com todos, especialmente os amigos.

Os astros estão num clima paz e amor no céu e 
revelam que você pode se associar a pessoas 
inteligentes, mais jovens e comunicativas, 
uniões que devem render ótimas trocas, con-
versas deliciosas e bastante úteis. Talvez precise 
lidar com as finanças de outras pessoas, embora 
seu lado independente fale alto.

Há chance de assumir responsabilidades e se 
envolver com negócios ou finanças de outras 
pessoas. Saúde favorecida. Tudo indica que 
irá expressar suas vontades e manter sua 
independência em suas relações pessoais e 
profissionais.

Tudo indica que irá esbanjar boa comunicação e 
criatividade. Deve fazer contatos fácil, fácil e buscar 
parceria com alguém inteligente e com quem possa 
aprender algo. Você tende a trabalhar com paixão 
e deixar o ambiente agradável pra todos, e espera 
o mesmo dos colegas.

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 13 de Julho são de Câncer com a personalidade de Escorpião. São pes-
soas de sorte, intuitivas e portadoras de outros dons para normais. Podem ganhar prêmios em 
sorteios, jogos e concursos. São prestigiados e gozam de estima e de consideração, respeito 
e boa fama, no próprio meio. Seu número principal é o 17. Mas juntos formam o 8, de Saturno, 
o astro da sabedoria e das provações, mas também das riquezas materiais e do sucesso finan-
ceiro. Confere vida longa.

Horóscopo nascido em 13 de julho

Com as ótimas energias dos astros, você conta 
com capacidade de falar bem e convencer, o que 
deve render bons frutos em contato com público. 
Nos estudos, principalmente se faz faculdade, 
tende a aprender com facilidade, inclusive com 
o apoio dos colegas.

Se faz um curso, poderá contar com agilidade 
mental, ótimas ideias e facilidade pra se expres-
sar, seja em aula presencial ou a distância. Nas 
finanças, Vênus fecha na parceria com Marte, 
que tá arrasando na sua Casa da Fortuna, indi-
cando que você saberá lidar com grana e terá 
garra e criatividade pra atrair recursos.

Deve assumir mais responsabilidades e mos-
trar seu lado prático, porém tende a focar em 
todos os detalhes pra que tudo saia certinho. Sua 
comunicação pode ficar em modo turbo nesta 
manhã. Se exercer uma atividade em casa deve 
contar com criatividade e paixão.

Tudo indica que vai mandar bem em suas conver-
sas on-line ou pessoalmente, sua mente estará 
bombando e irá fazer suas tarefas com pratici-
dade. Na saúde, adotar hábitos saudáveis, ter 
uma dieta equilibrada e entrar em contato com 
a natureza têm tudo pra fazer um bem danado.

Ainda bem que rola uma festa no céu e os astros 
trazem uma energia bem melhor na vida profis-
sional. A sua maneira de se expressar com os 
colegas, o público e a chefia pessoalmente, pelo 
celular ou on-line estará com tudo. Deve mostrar 
sabedoria, esperteza, organização e educação, o 
que será muito bem-visto.

Há sinal de transformações no trabalho ou 
mudança na sua atual situação, mas elas serão 
pra glorificar de pé. É que você pode subir 
de cargo, receber uma herança ou ter ótimos 
ganhos com uma colaboração, escrita, pes-
quisa ou contratos vantajosos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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OCRF
REFLETIDO

ODLABASES
EESUBITO

OMBROECO
ERCOLONO
PARADAAR

URNAIPRI
OTCAPOE
GENEROMN
RADSPOT

SERROTERA
SUARELED
SIGIRINO

HOMENAGEAR

Lema da
Bandeira
Nacional

O padre, 
em relação

à missa

Relação
de jogos
de um
torneio

Meditado;
pensado

muito

Guia;
condutor

Antes 
da hora
prevista

Mascu-
lino ou

feminino
(Gram.)

Milton 
Nasci-
mento,
cantor

(?)
Zeppelin,

banda
de rock

Guiomar
Novaes,
pianista 

Vogais
de "tese"

É coberto
pelo xale

Letra do 
Robin (HQ)
Ferramenta
para serrar

Transpirar

Convidar
para para-
ninfo da
turma de 

formandos 

(?) funerá-
ria: caixão
Orlando Te-
ruz, pintor

Camponês;
lavrador
Som de

gargalhada

Tampa do
motor 
Conta

(um fato)

Alicerces
(Constr.)
Amassa
no pilão

Repentino

José (?),
lutador de

MMA

Repercus-
são sonora
Detestar;
abominar

Refletor 
de luz

Construção
da aranha

Apelido de
Priscila
Postura 

para a foto

Explodir
(bomba) 

El. comp. de
"saudoso"

Exercício (?): é bom
para a saúde

Mentira,
em inglês
Consoantes
de "ruga"

Água (?):
criadouro
do mos-
quito da
dengue

"Vaso
(?) não
quebra"
(dito)

A mulher 
de cabelos

escuros 

O filhote
da rã

Conjunção
aditiva

Atmosfera
(?) de ar-
roz, cosmé-
tico facial

Confusão
(bras.)

A 4a nota
musical

3/led — lie. 4/rebu — spot. 6/girino.
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L B A B
T E C N O L O G I A

T A M I T O L A
R I R R O S E

G A R O T O T R
D M O M O L E

T E L E N O V E L A
C A N T O S T
A L O E M E D O

U M A I M I T A R
B U F A R N E T A
I T A P A M A

B O C A O B B B
L I V R A R I A

V I S A R O N DA

Título de 
crédito
formal

Brinca-
deira
entre

torcidas

Gerador de
energia
nuclear

A consis-
tência da
gelatina

Lucinha
Lins, atriz
carioca

Engenho
explosivo
camuflado

Infor-
mação

do calen-
dário

Sensação
causada

pelo filme
de terror

Vesti-
menta 

do folião
(BA)

Bianca 
(?), atriz
paulista

Siga em
frente

Reality
show da
Globo

Tem por
objetivo

Patrulha
policial

Filha
da filha
Botar;

colocar
Fecham

com rolha
151, em
romanos

Oitavo e nono
meses do ano

O humor da 
pessoa otimista
(?) em si: voltar

à realidade 
Mil

mililitros
A forma
do anel

Mitologia
(abrev.)

Nascido na
Romênia

Hiato de
"enjoo"

Molho de
saladas
Verti-
gem

Copiar 

Mortais;
letais

Fel
Código 
da pilha
pequena

Manifes-
tar alegria

Base do
progresso
moderno
Tarsila do
Amaral,
pintora

Gatuno;
larápio
(gíria)

Guri;
menino
O dia

decisivo

Programa
como "Bom
Sucesso" 

(TV)
Junção de
paredes
(?) vera:
babosa

Local de
noites de 
autógrafos

"O peixe
morre

pela (?)"
(dito)

Número
de luas 
da Terra

Expelir 
fortemen-

te o ar
pela boca

3/bbb. 4/bile. 5/abadá — litro — ronda.

Cinco plantas que criam energia positiva na sua casa 
1 - Jasmim: as pessoas na Pérsia 

consideravam esta planta sagrada, gra-
ças aos seus inúmeros benefícios, como 
aumentar os níveis de energia, diminuir 
os níveis de ansiedade, melhorar a pro-
dutividade, aumentar a autoestima e 
melhorar a qualidade do sono. 

2 - Alecrim: mais e mais pessoas 
estão se familiarizando com os benefí-
cios medicinais do alecrim. Esta planta 
é uma das melhores quando se trata 
de purificação da casa. Alguns dos seus 
inúmeros benefícios são a melhora da 
memória, o combate a ansiedade, te 

livra da energia negativa, combate a 
insônia e combate a fadiga. 

3. Lírio: esta planta multifuncional 
é considerada a flor do nascimento. É 
eficiente quando se trata de limpar os 
problemas emocionais, espirituais e 
físicos. Além disso, esta planta é ideal 
para o seu quarto, pois estimula a sere-
nidade e tranquilidade no sono.

4. Sálvia: esta planta tem efeitos 
incríveis quando se trata de se livrar 
de emoções negativas, incluindo medo 
e raiva. Sabe-se que a sálvia contri-
bui para um melhor fluxo de energia 

positiva. Ele também tem uma série 
de benefícios medicinais.

5. Hera: quando se trata de purifica-
ção do ar, a planta número um é hera, 
pois é capaz de absorver formaldeído. 
Esta planta se livrar das toxinas nocivas 
e indesejadas no ambiente. É recomen-
dado para pessoas que sofrem de aler-
gias ou asma. No entanto, você deve ter 
cuidado e prestar atenção onde você 
mantém esta planta, pois é tóxico para 
animais de estimação e crianças, por isso 
deve ser situado fora de seu alcance.

Fonte: @despertarodivino
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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CEREJA  
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Fábio Zago, Edison Júnior, Geliane Araú-
jo de Siqueira Faria, Kelly Jamile Batista Cogo, Palmira Guimarães, Paulo Cesar Zafanelli Gonçalves, Geovana de Oliveira 
Bruno e Vinicio Augusto Torres. Da coluna: felicidades.

"Sexo, drogas e rock'n'roll: livre-se das drogas e 
você terá bastante tempo para os outros dois."

(Steven Tyler)

CURSO
A parceria entre prefeitura e Senac 
propicia mais um curso gratuito de 

qualificação profissional. Serão 72 horas 
de curso sobre práticas de trabalho para 
manicure e pedicure. As inscrições estão 

abertas e devem ser feitas na Agência 
do Trabalhador. Não é necessário realizar 

agendamento. O curso será realizado 
entre 13/7 e 6/9, com aulas das 14h às 

17h, às segundas, terças e quintas.

CAMPANHA
A Aciu lançou a campanha Umuarama-
Tem, de valorização do produto feito no 
município. A ideia é dar reconhecimen-
to e visibilidade ainda maior às empre-
sas locais que levam o nome da cidade 
além das fronteiras do estado e do país. 

Vídeos com imagens de empresas e 
depoimentos de gestores compõem a 
primeira etapa. Peças publicitárias com 

histórias inspiradoras são veiculadas nas 
nossas redes sociais e impulsionadas 

para todo o território nacional.

 CRUZE 2022 vai te surpreender!

O Cruze combina  design esportivo e arrojado com tecnologia avançada. Vá conhecer toda essa 
potência do motor turbo, soluções inteligentes de segurança e a exclusiva tecnologia de Wi-Fi 

nativo. Tudo isso em um único sedan que já está no showroom da Concessionária UVEL

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro.

   A vida é online! Por isso, a bordo do Cruze, 
você estará sempre conectado. Graças ao 
Wi-Fi nativo*, uma tecnologia pioneira da 
Chevrolet, você e sua família poderão ter 
toda a conectividade a bordo, com o seu 
smartphone, tablet ou notebook. A nova 
câmera de visão traseira digital HD te dá  

mais resolução e qualidade de imagem na 
hora de estacionar, mesmo em ambientes 

escuros. A nova geração de MyLink chegou 
com um menu inicial ainda mais moderno 

e intuitivo. Agora, você pode conectar 2 
celulares por meio de Bluetooth, conversar 
por mensagens, escolher rotas e acessar as 

suas playlists usando apenas a sua voz.

  O Cruze vem com um visual ainda mais  
inovador, com rodas aro 17, que contam 
com acabamento especial, lanternas em 

LED, grade frontal e parachoque mais 
esportivos, além de um interior premium 
em tom escurecido disponível nas cores 
preto e caramelo. Dirigir o Cruze é uma 

experiência superior em todos os aspec-
tos: estilo, conforto e sofisticação. No 

Cruze, você tem motor turbo de 153 CV 
com um rendimento superior, câmbio 
automático de 6 velocidades e partida 

por controle remoto. Tudo para garantir a 
sua conveniência e uma maior eficiência 

de consumo, sempre
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