
Novo decreto libera futebol e esportes
amadores com medidas de segurança

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CONTINUA EM VIGOR

Desde que sejam observadas as regras de enfrentamento à pandemia de coronavírus previstas no protocolo de jogos da Federação 
Paranaense de Futebol, jogos e treinamentos de futebol, futevôlei, vôlei, basquete e outros esportes amadores estão liberados em 
Umuarama a partir de hoje, em campos ou quadras privadas e públicas. A autorização consta no Decreto Municipal 185/2021. l 7
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Partidos já
receberam
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do Fundão
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Mais duas
mortes por
covid e 66

novos casos
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Umuarama
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ALEX MIRANDA CPI da Covid
Ex-secretária de Saúde de Umuarama compareceu 

à CPI da Covid acompanhada de seu advogado, 
mas não respondeu a questionamentos que façam 

parte das investigações do Ministério Público 
(Operação Metástase) sobre supostos desvios de 

R$ 19 milhões do Fundo Municipal de Saúde. 
l 8
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Mais de 180 famílias 
receberam ontem 
cestas de alimentos 
completas na Escola 
Analides de Oliveira, 
no Parque Industrial. 
A distribuição faz 
parte do programa 
que beneficia 
familiares de alunos 
cadastrados no 
Bolsa Família. 
l 9
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Umuarama

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

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,83 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

13/6 a 13/7 0,5000 0,2019 0,0000
14/6 a 14/7 0,5000 0,2019 0,0000
15/6 a 15/7 0,5000 0,2019 0,0000
16/6 a 16/7 0,5000 0,2019 0,0000
17/6 a 17/7 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,61% 27,90 
Vale ON +0,59% 115,75 
ItauUnibanco PN +0,61% 29,87 
Hypera ON +6,36% 36,45 
Hering ON +5,56% 38,54 
Embraer ON -2,94% 19,12

IBOVESPA: +0,45% 128.167 pontos

Iene 110,39
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 96,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1800 5,1810 +4,2%

PTAX  (BC) -0,9% 5,1764 5,1770 +3,5%

PARALELO -0,2% 5,0300 5,4500 +3,8%

TURISMO -0,2% 5,0300 5,4300 +3,8%

EURO -1,3% 6,1133 6,1161 +3,2%

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 13/07

Iene R$ 0,0469
Libra est. R$ 7,17
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.320,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/07 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 1.438,00 5,50 -4,7%
FARELO jul/21 355,10 0,20 -7,4%
MILHO jul/21 677,00 7,75 -1,1%
TRIGO jul/21 628,75 -6,25 -7,6%

SOJA 150,56 0,0% -1,9% 150,00
MILHO 87,13 1,5% 3,7% 90,00
TRIGO 80,98 0,0% -1,6% 82,00
BOI GORDO 309,19 0,1% 2,2% 310,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/07 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 13/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/07 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
Umuarama Curitiba

Quarta

31 16
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23 14 24 15

QuintaQuinta

Nublado com chuvaNublado Nublado com chuva
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h
h

h
h

17
h

29h

Crescente
17/7 - 07h11

Minguante
31/07 - 10h18

Nova
09/07- 22h17

Cheia
23/07 - 23h37

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

MÊS DA SORTE: SETEMBRO

Loterias
concurso: 2389Megasena

02 03 04 07 09 12 16 18 
19 20 21 22 23 24 25

Lotofácil concurso:2280

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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07 18 31 35 36 50
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

05 00 00 03 03 03 06

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

concurso: 2195

06 18 19 23 31 40 51 53 54 64 
69 74 79 84 88 92 95 96 97 99

Lotomania

47.913
93.065
16.991
25.979
69.673

05 09 24 36 40 42 76
ATLÉTICO/GO

16 28 36 65 74

03 06 10 17 20 28 31

concurso: 5604

16 30 37 39 40 51

Alep discute a exigência da presença 
física do farmacêutico nas farmácias

A PROPOSTA obriga a presença de farmacêutico com responsabilidade anotada junto 
ao Conselho, durante todo o horário de funcionamento

O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) protocolou na 
última segunda-feira (12) na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), o projeto de lei 332/2021 
que altera a lei nº 12.888/2000 
para tornar obrigatória a presença 
física de farmacêutico durante todo 
o horário de funcionamento da far-
mácia. A medida tem o objetivo de 
garantir uma legislação estadual 
que assegure essa obrigatoriedade 
e proteja o direito do usuário, con-
trário ao que vem sendo proposto 
em projetos em tramitação no 
Congresso Nacional.

“A presença do profissional far-
macêutico é fundamental no dia a 
dia de uma farmácia ou drogaria. É 
ele quem pode orientar sobre o uso 
seguro, racional e adequado dos 
medicamentos, pode fazer o moni-
toramento de casos de pacientes 
hipertensos, diabéticos, idosos e 
gestantes, entre outras funções”, 
comentou Caputo, que é farmacêu-
tico por formação.

A proposição obriga a presença 
física de farmacêutico responsável 
técnico habilitado e com responsa-
bilidade anotada junto ao Conselho 
de Farmácia do Paraná, durante 
todo o horário de funcionamento 
do estabelecimento. Também impõe 
a disposição de farmacêutico res-
ponsável substituto para os casos 
de folgas trabalhistas, intervalos de 
refeições, impedimentos ou outras 
ausências do titular.

O projeto foi elaborado com o 

Absorventes gratuitos 
Depois de passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

da Alep, o Projeto que determina a distribuição gratuita de absorventes 
higiênicos nas escolas públicas e Unidades Básicas de Saúde paranaen-
ses, também recebeu parecer favorável do deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL). Segundo Fernando Martins, a proposta visa 
combater a pobreza menstrual, bem como promover ações que visem 
à saúde básica menstrual, assim também a prevenção contra os riscos 
de doenças. Destaca a importância da aprovação do projeto, que além 
de auxiliar na diminuição da evasão escolar, ajuda na redução de ris-
cos de doenças. E reforçou seu compromisso com a saúde feminina: 
“precisamos garantir dignidade e segurança para todas as mulheres”.

apoio do Conselho Federal de Far-
mácia-PR. De acordo com a pre-
sidente do órgão, Mirian Ramos 
Fiorentin, a permanência do farma-
cêutico em tempo integral e presen-
cial na farmácia é de extrema impor-
tância não só para a categoria, mas 
também para a saúde da população.

“A assistência farmacêutica 
vai muito além das orientações. 
Ela significa a garantia de todos 
os serviços farmacêuticos, o que 

chamamos de farmácia clínica, 
que promove um grande benefício 
para a saúde da população. Não ter 
o farmacêutico na farmácia, seria 
um retrocesso e um prejuízo para 
a sociedade. Por isso destacamos 
a importância desse projeto de lei 
também para a categoria profissio-
nal farmacêutica”, afirmou Mirian.

A proposta segue para aná-
lise das Comissões antes de ser 
votada pelo plenário.
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Partidos já receberam 
quase R$ 490 milhões 
do Fundo Partidário

Nos primeiros seis meses 
deste ano, os partidos devida-
mente registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e que 
alcançaram a cláusula de 
barreira receberam do Fundo 
Partidário, em conjunto, um 
total de R$ 489.663.800,15. 
D e s s e  m o n t a n t e ,  R $ 
444.324.849,33 correspon-
dem à dotação orçamentária 
(cotas mensais, os chamados 
duodécimos, da competência 
de janeiro a junho de 2021) e 
R$ 45.338.950,82 se referem a 
multas e penalidades pecuniá-
rias determinadas pela Justiça 
Eleitoral (arrecadação da com-
petência de dezembro de 2020 
a maio de 2021).

Os recursos inicialmente 
previstos na dotação orça-
mentária, no valor de R$ 
447.546.657,00 para seis 
meses são diferentes dos efe-
tivamente distribuídos (cre-
ditados nas contas dos par-
tidos), uma vez que algumas 
legendas tiveram descontos 

relativos a multas e a blo-
queios, cujos valores foram 
destinados ao Tesouro.

O Partido Social Liberal 
(PSL) foi a legenda mais bene-
ficiada com os duodécimos 
do Fundo Partidário neste pri-
meiro semestre, tendo sido 
contemplado com mais de R$ 
57 milhões, seguido do Partido 
dos Trabalhadores (PT), que 
recebeu R$ 48,7 milhões. O 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) ocupa a ter-
ceira posição, tendo recebido 
cerca de R$ 30 milhões.

O Fundo Especial  de 
Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos, também 
chamado de Fundo Partidário, 
é composto por: multas e 
penalidades em dinheiro apli-
cadas de acordo com o Código 
Eleitoral e outras leis vincu-
ladas à legislação eleitoral; 
recursos financeiros que lhes 
forem destinados por lei, em 
caráter permanente ou even-
tual; doações de pessoa física 

efetuadas por meio de depó-
sitos bancários diretamente 
na conta do Fundo Partidário; 
e dotações orçamentárias da 
União. Os recursos para o ano 
de 2021 foram definidos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

O cálculo dos duodécimos 
do Fundo Partidário que cabem 
a cada legenda é feito a partir 
dos assentos que cada uma 
conquistou na Câmara dos 
Deputados nas últimas Eleições 
Gerais. O valor é repassado aos 
partidos em parcelas mensais 
ao longo do ano.

O Fundo Partidário é 
regulamentado pela Lei dos 
Partidos Políticos. Ela deter-
mina que o seu valor nunca 
seja inferior, a cada ano, ao 
número de eleitores inscritos 
em 31 de dezembro do ano 
anterior ao da proposta orça-
mentária, multiplicados por 
R$ 0,35, em valores de agosto 
de 1995. Esse valor é corrigido 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA).

Recursos do Fundão devem ser usados 
na manutenção dos partidos políticos

Os recursos do Fundo 
Partidário devem ser empre-
gados na manutenção dos par-
tidos políticos, em despesas 
como a compra ou aluguel de 
sedes, o pagamento de pessoal 
e serviços, bem como a aquisi-
ção de bens relacionados ao 
exercício da atividade parti-
dária, entre outros. Todos os 
anos, até o dia 30 de junho, 
as legendas devem apresen-
tar ao TSE a prestação de 

contas do exercício anterior, 
devendo demonstrar como 
foram aplicados os recursos 
do Fundo Partidário.

FUNDÃO E FEFC
Muitas pessoas têm dúvi-

das sobre as diferenças entre 
o Fundo Partidário e o Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanhas (FEFC). O pri-
meiro se destina à manuten-
ção dos partidos políticos e é 

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ontem (13) ao 
Senado, o nome do advogado André Mendonça para o 
cargo de ministro do STF. A intenção é preencher a vaga 

do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou 
na segunda (12). Bolsonaro agora cumpre a promessa, 

de exatos dois anos atrás, de indicar um ministro 
“terrivelmente evangélico” à Corte. Na segunda (12), disse 

que só fez um pedido ao candidato: que ao menos uma 
vez por semana inicie uma sessão do STF com uma oração. 

Em abril de 2020, Mendonça assumiu o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública após a saída do ex-juiz Sergio 

Moro do cargo e ficou lá até março deste ano quando 
foi substituído por Anderson Torres e voltou à direção da 

AGU. Caberá à CCJ do Senado marcar data para a sabatina. 
A aprovação na comissão deve ser acompanhada de uma 

aprovação em plenário, antes de tomar posse.

“Terrivelmente evangélico”

Biocombustíveis
Um projeto de Ricardo 
Barros (PP-PR), institui 
programa federal para 
incentivar a pesquisa, a 
produção e o consumo 
dos biocombustíveis 
avançados no Brasil. O texto 
estabelece cronograma 
de adição obrigatória de 
biocombustíveis avançados 
ao óleo diesel e ao 
querosene de aviação. A 
legislação em vigor beneficia 
apenas os biocombustíveis 
tradicionais, como o etanol, 
que pertencem à primeira 
geração desenvolvida 
no mundo, centrada 
em culturas alimentares 
(como cana e milho). Os 
biocombustíveis avançados 
pertencem à nova geração 
e são caracterizados pela 
baixa emissão de gases de 
efeito estufa na fabricação.

distribuído anualmente. Já 
o FEFC se destina a o finan-
ciar campanhas eleitorais 
e é repassado somente em 
anos eleitorais.

A prestação de contas dos 
recursos recebidos de cada 
Fundo é feita em momentos 
específicos e em processos dis-
tintos: na prestação de contas 
anual, para o Fundo Partidário; 
e na prestação de contas elei-
toral, para o FEFC. 

Benefícios
De acordo com Ricardo 
Barros, pelo projeto, o 
Programa Nacional dos 
Combustíveis Avançados 
Renováveis deverá prever 
incentivos fiscais e linhas de 
crédito especiais em bancos 
públicos para pesquisa, 
produção, comercialização 
e uso de combustíveis 
avançados produzidos a 
partir de biomassas. A 
proposta também dá um 
destaque especial ao diesel 
verde e ao querosene 
de aviação alternativo (o 
chamado QAV alternativo), 
determinando sua mistura 
aos combustíveis fósseis 
gradativamente entre 2027 
e 2030. O teor de mistura 
obrigatória será de 2% no 
primeiro ano e crescerá 
1 ponto percentual até 
chegar a 5% em 2030.

Três poderes
O presidente do STF, Luiz Fux, combinou com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, uma reunião dos presidentes 
dos três poderes para discutir a democracia brasileira. 
“Combinamos uma reunião entre os três poderes para 
fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo 
em vista a estabilidade do nosso regime político”. Fux disse 
ainda que a ida de Bolsonaro na segunda-feira (12) ao STF 
ocorreu após um convite dele “para debater os últimos 
acontecimentos”, referindo-se aos ataques do presidente 
a ministros da corte, principalmente Luís Roberto Barroso, 
mas também Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Os 
três ministros têm em comum o TSE. Barroso é o atual 
presidente, Fachin é o vice e Moraes presidirá a corte 
eleitoral nas eleições de 2022. Dos três, Barroso é o que 
defende mais enfaticamente a manutenção da urna 
eletrônica sem possibilidade de auditoria em papel.

Reforma política quer criar incentivo 
financeiro para candidaturas femininas

A relatora da reforma 
p o l í t i c a ,  R e n a ta  A b r e u 
(Podemos-SP), quer criar 
incentivo financeiro para 
candidaturas femininas. A 
ideia da deputada federal é 
fazer com que os votos em 
mulheres sejam considera-
dos em dobro no cálculo que 

define as cotas dos fundos 
partidário e de campanha 
repassadas aos partidos.

“Para fins de distribui-
ção entre os partidos políti-
cos dos recursos do Fundo 
Pa r t i d á r i o  e  d o  F u n d o 
Especial de Financiamento 
d e  C a m p a n h a s  ( F u n d o 

Eleitoral), os votos dados a 
candidatas mulheres para 
a Câmara dos Deputados 
n a s  e l e i çõ e s  rea l i za d a s 
entre 2022 e 2030 serão 
contados em dobro”.

O relatório foi apresen-
tado ontem, às 18h, por Abreu 
(Podemos-SP) na Câmara.
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Ensino domiciliar
foi aprovado por
comissão parlamentar

Um projeto de Lei que 
versa sobre a regulamen-
tação do ensino domiciliar 
no Paraná, foi aprovado por 
unanimidade pelos integran-
tes da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e 
da Pessoa com Deficiência 
–  CRIAI ,  da  Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
presidida pelo deputado 
Cobra Repórter (PSD). Agora 
o PL segue para a Comissão 
de Educação e depois, para 
votações em plenário.

“Após um grande movi-
mento de articulação política, 
conseguimos remeter o projeto 

de lei para ser analisado pela 
CRIAI, onde obrigatoriamente 
teria que tramitar. Com a acei-
tação do presidente, o depu-
tado estadual Cobra Repórter e 
a disposição de exarar do rela-
tor, o deputado Gugu Bueno, 
que apresentou parecer favo-
rável, conseguimos a aprova-
ção da Comissão”, conta entu-
siasmado o deputado estadual 
Marcio Pacheco (PDT), um dos 
autores da matéria.

Pela proposição, a res-
ponsabilidade pela educa-
ção formal dos filhos é atri-
buída aos pais, responsáveis 
ou professores contratados e 
prevê supervisão e avaliação 

periódica pelos órgãos pró-
prios dos sistemas de ensino 
e pelos conselhos tutelares. 
No PL é garantida a igualdade 
de condições em vestibula-
res e processos seletivos, ao 
mesmo modo que os estu-
dantes do ensino tradicional.

OPCIONAL
Pacheco afirma que a 

educação domiciliar é uma 
opção,  uma modalidade 
de ensino, e que o PL dará 
segurança jurídica às famí-
lias adeptas desse modelo, 
visto que no Brasil, ainda 
não há uma legislação fede-
ral sobre o tema.

Segundo a Associação 
N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o 
Domiciliar (ANED), conforme 
le vantamento real izado 
em 2019, mais de 18.000 
estudantes realizaram os 
seus estudos em casa, cujo 
método está presente em 26 
estados e no Distrito Federal.

Atualmente o Distrito 
Federal possui legislação sobre 
o assunto. As Assembleias 

A diretora da Precisa Medi-
camentos Emanuela Medrades 
entrou com um habeas corpus 
no STF pedindo para que a 
CPI da Covid fique impedi-
da de determinar sua prisão 
em flagrante. O presidente 
da comissão, Omar Aziz, 
suspendeu o depoimento da 
executiva assim que ela se 
recusou a responder perguntas 
básicas sobre sua relação com 
a Precisa, usando como base 
numa decisão do Supremo que 
lhe dava o direito a ficar em si-
lêncio diante de perguntas que 
lhe comprometessem. Aziz pe-
diu que o presidente do STF, 
Luiz Fux, delimite a extensão 
do direito ao silêncio.

Paralelamente, os advogados de Emanuela pediram à Corte para que os senadores fiquem impedidos de 
determinar a prisão da depoente caso eles entendam que ela não está colaborando. No HC, a defesa afirma 
que ela foi constrangida.

Mais de 18 mil alunos realizaram 
aulas em casa no Brasil em 2019

Legislativas de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul estão com 
projetos para regulamentação 
da educação domiciliar.

O ensino domiciliar está 
presente em mais de 60 paí-
ses. A modalidade é válida, 
por exemplo, nos EUA, Canadá, 
França, Itália, Reino Unido, 
Suíça, Portugal, Holanda, 
Áustria, Finlândia, Noruega, 
Rússia, Bélgica, África do Sul, 

Filipinas, Japão, Austrália e 
Nova Zelândia. Na América 
Latina, o homeschooling é 
regulamentado na Colômbia, 
Chile, Equador e Paraguai.

No Paraná, o projeto de 
regulamentação do ensino 
domiciliar já foi aprovado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e recebeu apoio 
de mais de 30 deputados que 
assinam como coautores. 
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MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 745/2021 – HUOP/UNIOESTE. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes e 
materiais diversos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 200.304,70. Recebimento 
das propostas: Das 9:00h do dia 14/07/2021 até às 09:00h do dia 28/07/2021. 
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 28/07/2021, 09:00h. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 610/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de algodão hidrófilo, atadura de 
crepe, gessada e ortopédica, campo operatório, compressa de gaze, curativo 
algodonado, malha tubular e toalha descartável para consumo frequente no 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total 
estimado: R$ 1.589.942,48. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 
14/07/2021 até às 09:00h do dia 27/07/2021. Abertura das propostas e 
recebimento dos lances: 27/07/2021, 09:00h. O edital e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação do 
HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages 
www.unioeste.br/huop, www.comprasparana.pr.gov.br ou 
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de 
07/01/04.  Cascavel, 13/07/2021. 
 

Progresso e 
sustentabilidade
Em seu artigo sobre pro-
gresso e sustentabilidade, 
o chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, reforça que o foco da 
gestão estadual é priorizar o 
desenvolvimento econômico 
aliado a todos os cuidados 
com nosso meio-ambiente. 
“Estamos firmes nesta 
meta, prova disso é um 
estudo da Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
que apontou o Paraná 
como destaque nas áreas 
de qualidade do ar, preser-
vação da água, proteção 
costeira e energia reno-
vável. O indicador para-
naense é muito superior ao 
de outros países”.

Vem pra Foz!
O projeto de retomada 
econômica de Foz do Iguaçu 
entra na sua segunda edi-
ção com a campanha Vem 
pra Foz! Assim como na pri-
meira edição da campanha, 
divulgada em setembro do 
ano passado, o foco será o 
incentivo à volta dos turis-
tas ao Destino Iguaçu. O 
ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, visitou Foz 
do Iguaçu no último fim de 
semana e reiterou “Foz tem 
destinos turísticos incríveis, 
o projeto tem o apoio do 
Ministério do Turismo”.

Vacina paranaense
O TCE-PR (Tribunal de Con-
tas do Estado) vai garantir 
R$ 18 milhões para auxi-
liar a pesquisa da UFPR 

ECA 31 anos
Em comemoração 
aos 31 anos da 
implantação do ECA 
(Estatuto da Criança 
e do Adolescente) no 
Brasil, a Secretaria 
da Justiça, Família 
e Trabalho realizou 
ações em todo o 
Paraná sobre a cons-
cientização e com-
bate à violência contra crianças e adolescentes. O secretá-
rio Ney Leprevost reafirmou o compromisso da gestão em 
intensificar políticas públicas que integrem um sistema que 
garanta os direitos das crianças: “Essa ação vem com o 
intuito de impactar as pessoas em geral e atuar na preven-
ção e repressão da exploração da mão de obra infantil, seja 
na área rural ou urbana”.

(Universidade Federal do 
Paraná) no desenvolvimento 
de um novo imunizante con-
tra a covid-19. “Fizemos um 
compromisso com a vida. 
Sabemos desse trabalho 
sério da UFPR e resolvemos 
utilizar o valor economizado 
para apoiar a pesquisa da 
vacina paranaense. É um 
compromisso que já tem 
data para acontecer, não 
precisamos esperar o ano 
acabar”, disse o presidente 
do TCE, Fábio Camargo.

Ensino domiciliar
O projeto de lei que versa 
sobre a regulamentação do 
ensino domiciliar no Paraná 
foi aprovado por unanimi-
dade pelos integrantes da 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e 
da Pessoa com Deficiên-
cia - Criai, da Assembleia 
Legislativa do Paraná. Agora 
o PL segue para a Comissão 
de Educação e depois, para 
votações em plenário.

70% da população
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) considera 
possível conter os impactos 
mais graves da covid até o 
fim deste ano. “A velocidade 
da vacinação e a cautela 
que toda a população deve 
manter nos próximos meses 
são fatores decisivos para 
frear a pandemia e fazer 
com que a normalidade 
volte. Só nos sentiremos 
seguros quando 70% da 
população adulta tomar a 
vacina. Isso deve acontecer 
até agosto”, pondera.

ASSESSORIA
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Umuarama tem mais 
duas mortes por covid 
e 66 novos casos

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama divul-
gou, na tarde de ontem (ter-
ça-feira, 13), o novo Boletim 
Covid, onde há a confirmação 
do óbito de dois homens – um 
de 38 anos, que aconteceu 
no último dia 10, e de outro 
de 46 anos, no dia seguinte. 
Ambos estavam internados na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI Covid) do Hospital 
Uopeccan de Umuarama.

O documento informa 
ainda que 66 novos casos da 

doença foram registrados. 
São referentes à 40 mulheres, 
22 homens e quatro crianças, 
aumentando para 14.879 o 
número de pessoas com diag-
nóstico positivo para o coro-
navírus. Deste total, 12.839 
se recuperaram, 1.739 fazem 
tratamento em domicílio, 22 
estão hospitalizadas e 279 
faleceram em decorrência de 
complicações da covid-19.     

N o  A m b u l a t ó r i o  d e 
Síndromes Gripais, também 
chamado de Tenda Covid, 

desde o início da pandemia, 
em março do ano passado, 
35.685 pessoas buscaram 
ajuda por apresentar sinto-
mas de gripe, porém 17.124 
casos foram descartados e 
3.685 seguem como suspei-
tos, aguardando o resultado 
dos exames (3.682 em isola-
mento domiciliar e quatro 
internadas). Não há alteração 
no quadro de ocupações de 
leitos nos hospitais locais com 
alas covid: 36 das 37 UTIs e 60 
das 64 enfermarias.

Palestra, talk-show e workshops são 
destaques na Associação Comercial

Mão na massa

O ciclo de workshops ‘Mão na Massa’, em sintonia com as tendên-
cias, complementa a segunda fase do programa. Confira:

22/7 – Instagram e Facebook – Avançado – Gisele Reis
27/7 –  WhatsApp e Telegram – Avançado – Gisele Reis
29/7 –  Tik Tok – Avançado – Gisele Reis
03/8 – Marketplace, Ecommerce e Hotsite – Avançado – Gisele Reis
05/8 – Como montar anúncios que vendem?? Técnicas de Stories – 
Avançado – Gisele Reis
10/8 – Técnicas de Fotografias para os Negócios Digitais – Caio Peres
12/8 – Planejamento Prático em Negócios Digitais

Obtenha informações pormenorizadas acessando a agenda de eventos 
no site institucional da Aciu – https://aciupr.com.br/agenda.
As vagas são limitadas. Os interessados devem entrar em contato pelos 
telefones (44) 3621-6700 (Aciu/Camila) e 3623-8101 (Sebrae/Michele).

SEGUNDO presidente da Aciu, o objetivo é capacitar, despertar e conectar o empresaria-
do às tendências de um cenário marcado por mutações inéditas

O Sebrae e a Associação 
Comercial ,  Industrial  e 
Agrícola de Umuarama (Aciu) 
são parceiros no projeto 
Inovação & Negócios. O obje-
tivo é capacitar, despertar e 
conectar o empresariado às 
tendências de um cenário 
marcado por mutações iné-
ditas, motivadas pela prolon-
gada pandemia.

“O conteúdo de julho é 
imperdível. Começamos no 
mês passado, com enorme 
sucesso. Uma ampla pro-
g ra m a çã o  fo i  p e n s a d a , 
levando em conta fatores 
como hábitos de consumo 
d e  p ú b l i co s  d i fe re n c i a-
dos, e as adequações que 
o varejo precisa viabilizar, 
em termos de revitalizar a 
relação com o consumidor”, 
destaca o presidente da 
Aciu, Orlando Luiz Santos.

A  p a l e s t r a  g r a t u i t a 
‘ Te n d ê n c i a s  p a r a  o s 
Próximos Anos/NRF’, com 
Lucas Hahn, coordenador 
estadual de Mercado e Varejo 
do Sebrae abre a programa-
ção do mês. Será na próxima 
terça (13), às 19h30. No dia 
15 (quinta), no mesmo horá-
rio, destaque para o talk-
-show ‘Por Onde Começar 
para ter um Negócio de 
Sucesso na Internet?’, com 

Naylla Legnani (Nolita Store), 
Daniela Fantim (influencer 

digital) e Gisele Reis (espe-
cialista em negócios digitais).
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Paraguai reduz imposto 
de bebidas e perfumes 
para aquecer fronteira

Foz do Iguaçu - O governo 
do Paraguai, por meio da 
Secretaria de Estado de Tribu-
tação, anunciou que entra em 
vigor neste mês a nova tabela 
de taxas do Imposto Seletivo 
ao Consumidor (SET).

A redução de impostos 
será de determinados pro-
dutos, como bebidas e perfu-
mes, até 31 de outubro deste 
ano, estimulando o comércio 
da fronteira e amenizando os 
impactos econômicos causa-
dos pela pandemia. 

A demanda é um pedido de 
comerciantes, principalmente 

das cidades de Salto del Guairá 
e Cidade do Leste, fronteira 
com Guaíra e Foz do Iguaçu, 
respectivamente, prejudicados 
pela alta do dólar ante o real e 
o anúncio da abertura de lojas 
francas no lado brasileiro.

De acordo com o Decreto 
5585/21, bebidas alcoóli-
cas terão redução de 1% de 
imposto; bebidas sem álcool e 
demais bebidas com gradua-
ção alcoólica de até 0,5% pas-
sam dos atuais 7% para 4% de 
imposto. Bebidas com gradua-
ção alcoólica superior a 0,5% até 
10% passam de um imposto de 

8% para 4%. Vinhos de frutas, 
naturais ou doces; champagne 
e equivalentes, além de outras 
bebidas envasadas com gra-
duação alcoólica superior a 
10% até 30%, o imposto será 
de 4%. O imposto de 4% por 
volume se estende a conhaque, 
whisky, tequila, água ardente, 
rum, coquetéis, vodka, gin, 
pisco, e demais bebidas enva-
sadas com graduação alcoólica 
superior a 30%.

Perfumes, águas de cheiro 
e maquiagem caem dos atuais 
5% de ISC (Imposto Seletivo ao 
Consumo) para 2%.

Em ação conjunta, PRF identifica veículos 
roubados/furtados em pátios do Detran

Cascavel - A PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), em con-
junto com o Detran Paraná, as 
Polícias Militar e Civil, guardas 
municipais e autarquias de 
trânsito, realizou uma ope-
ração para levantar dados e 
identificar veículos adultera-
dos, roubados ou furtados de 
pátios da autarquia estadual 
de trânsito e espaços conve-
niados. Denominada Pátio 
Limpo, a ação aconteceu de 
27 de junho a 9 de julho em 
Curitiba, Ponta Grossa, Casca-
vel, Foz do Iguaçu, Londrina, 
Maringá, Apucarana e Sarandi.

Foram fiscalizados 3 mil 
veículos, entre carros, motos, 
caminhões e ônibus, e 334 
identificados com algum tipo 
de fraude como adulteração, 
roubo ou furto. A operação 
também serviu para reforçar o 
conhecimento de servidores e 
agentes de trânsito na identifica-
ção de veículos adulterados. Ou 
seja, como oficina prática para 
difundir conhecimento acerca 
do enfrentamento a fraudes de 
veículos que infringiram o CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro).

A operação Pátio Limpo 
da PRF ocorreu simultanea-
mente nos estados do Paraná, 
do Pará e do Amazonas. No 
total, foram mais de 7 mil veí-
culos fiscalizados, 1.277 deles 
identificados com algum tipo 
de irregularidade.

“O Detran-PR já vinha reali-
zando um trabalho de identifica-
ção e está totalmente alinhado 
e à disposição da PRF para esse 
tipo de operação”, afirmou o 
diretor-geral do Detran, Wag-
ner Mesquita. “Essa troca de 

conhecimentos permite que os 
vistoriadores do Detran adqui-
ram ainda mais expertise em 
identificar estes veículos logo 
na chegada aos pátios, o que 
contribui muito com o traba-
lho da polícia”.

O superintendente regio-
nal da PRF no Paraná, Antônio 
Paim, ressaltou o trabalho con-
junto: “Destaco a parceria com o 
Detran-PR e a integração com as 
forças de segurança estaduais e 
as guardas municipais, além de 
órgãos de trânsito, que tiveram a 
oportunidade de ampliar conhe-
cimentos em uma fiscalização 
mais detalhada”, disse. “Den-
tre os cerca de 3 mil veículos 
fiscalizados, verificou-se mais 
de 300 irregulares, demons-
trando, com isso, o êxito da 
operação e da importância do 
trabalho integrado”.

CONHECIMENTOS
Os policiais rodoviários fede-

rais participantes da operação 
puderam aplicar, de maneira 
assertiva, os conhecimentos que 

possuem, poupando tempo de 
análise e ampliando a gama de 
identificação de fraudes relacio-
nadas aos veículos. Além disso, 
foi possível aprimorar o conhe-
cimento dos vistoriadores do 
Detran, de órgãos de trânsito, 
policiais militares e civis, e 
guardas municipais.

Verificou-se, também, a opor-
tunidade de se restituir veículos 
oriundos de algum tipo de fraude 
(furto, roubo ou receptação) em 
um ambiente controlado, uma 
vez que toda a atividade de fis-
calização se desenvolveu no 
interior dos pátios.

A operação teve duas ver-
tentes: repressiva, que objetiva 
a recuperação e a entrega dos 
veículos fraudados aos legítimos 
proprietários ou possuidores; 
e preventiva, que evita que 
veículos que foram objetos de 
alguma fraude retornem à cir-
culação ou tenham suas peças 
legalmente comercializadas 
por meio de leilões ou vendas 
oficiais realizadas pelos res-
pectivos órgãos de trânsito.

Policiais vistoriaram os veículos em busca de elementos de adulteração

PRF

Mais cerco
Outras mudanças são o 
fim do mandato vitalício, 
passando para 12 anos; e 
alternância nas indicações 
para evitar a concentra-
ção de indicações por um 
mesmo presidente.

Aliás...
... com o respeito aos toga-
dos, alguns ministros não 
teriam sido aprovados se 
essa Lei estivesse em vigor 
de uns 20 anos para cá. 

Acima de todos
A Coluna já publicou em edi-
ções anteriores os sistemas 
utilizados por outros países 
para a escolha de ministros 
e sobre mandatos. O sis-
tema brasileiro é uma mãe 
para a Corte. 

Olho nas contas
O governador do DF, Ibaneis 
Rocha, sofreu uma derrota 
há dias no Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais, 
órgão que julga os recur-
sos dos contribuintes. Seu 
candidato à reeleição na 
presidência, indicado pelo 
secretário de Fazenda André 
Clemente, foi derrotado. 
Para piorar, a sessão termi-
nou em bate-boca e não foi 
proclamado o resultado. A 
votação foi cancelada. 

Nacionalizando
O governador gaúcho 
Eduardo Leite (PSDB) vai, 
devagar, tentando nacionali-
zar seu nome como pré-can-
didato ao Palácio do Pla-
nalto. Foi a estrela ontem 
na palestra no canal Comu-
nitas no Youtube sobre 
gestão pública, para plateia 
de prefeitos e assessores.

Clã em risco
Os Calheiros correm risco 
de perder o controle de 
Alagoas na disputa do ano 

Freio de arrumação
A despeito das especulações sobre o AGU André Mendonça 
para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello, e das futuras 

vagas para o Supremo Tribunal Federal que serão abertas 
até 2026, avança no Congresso Nacional um projeto que 

tenta frear o poderio presidencial na indicação de nomes para 
a Corte. A PEC do STF, apresentada em dezembro de 2019 pelo 

deputado federal Paulo Ganime (NOVO-RJ), já tem relatora na 
CCJ, a deputada Carol de Toni (PSL-SC). A PEC 225/19 propõe 
mais rigor nos critérios de indicação ao Supremo. Um deles é 
o indicado ser juiz de segunda instância ou advogado com pelo 

menos 10 anos de prática e mestrado na área jurídica.

que vem. A principal dificul-
dade do governador Renan 
Filho é fazer o sucessor. Ele 
vai concorrer ao Senado, 
e o pai, senador, está 
desgastado no Estado. O 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor, 
é aliado do presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, inimigo dos 
Calheiros. E segue a novela. 

Baixas 
Vozes que fazem falta no 
Congresso Nacional nestes 
tempos, segundo um expe-
riente político: Miro Teixeira, 
Chico Alencar, Mão Santa, 
Itamar franco (in memoriam). 

Haiti é ali
O mundo está tão sombrio 
que passa batida como notí-
cia “comum” o assassinato 
de um presidente e aten-
tado da primeira-dama do 
Haiti dentro do palácio por 
grupo miliciano armado.

Coração & língua
O filósofo Olavo de Carva-
lho, tido como guru dos 
Bolsonaro, está melhor, 
segundo boletim médico 
do INCOR onde se internou 
em São Paulo. Após cinco 
dias, ele “evolui consciente, 
comunicativo e com quadro 
clínico estável”. A língua 
afiada, claro.

Corrida com 
obstáculos
A maioria dos brasileiros não 
apoia a Olimpíada de Tóquio, 
que começa dia 23. É o que 
aponta a pesquisa Attitudes 
To The Tokyo 2020 Summer 
Olympics, da Ipsos, em 28 
países. O levantamento 
mostrou que apenas 32% 
dos entrevistados no Brasil 
concordam com a realização 
dos Jogos este ano. Nos 
outros países, o endosso é 
bem maior, 43%.
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A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (13) 
mais 3.048 casos confirma-
dos e 248 mortes pela covid-
19 no Paraná. Os números 
são referentes aos meses ou 
semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do 
monitoramento da doença 
mostram que o Estado soma 
1.323.845 casos confirmados 
e 32.779 óbitos.

Os casos confirmados 
divulgados nesta data são 
de janeiro (4), fevereiro (49), 
março (330), abril (20), maio 
(168), junho (224) e julho 
(2.253) de 2021.

INTERNADOS
O informe relata que 1.712 

pacientes com diagnóstico 
confirmado estão internados. 
São 1.342 pacientes em leitos 
SUS (744 em UTIs e 598 em 
enfermarias) e 370 em leitos da 
rede particular (192 em UTIs e 
178 em enfermarias).

Estado registra 3.048 
novos casos e 248 
óbitos pela covid

PR receberá lote extra com 90 mil 
vacinas para a região da fronteira

Cronograma
Durante a reunião, o Ministério da Saúde apresentou o novo 

cronograma de chegada e distribuição de vacinas contra a 
Covid-19 para este trimeste iniciado em julho. Além das 41 
milhões de doses previstas para esse mês, a estimativa da 
pasta aponta para 68 milhões em agosto e 71 milhões em 

setembro. “Trabalhamos ainda com a possibilidade de algumas 
antecipações, como dos contratos relacionados à CoronaVac 

e à Janssen”, disse o ministro. A ideia, a partir deste mês, é de 
apresentar aos estados um calendário semanal de previsão de 
novas doses. Atualmente a distribuição é feita a partir de notas 
técnicas já definitivas do Ministério da Saúde, sem antecipação 
das informações. Também durante o encontro, o ministro refor-
çou o posicionamento contrário em relação à intercambialidade 
de vacinas em gestantes – aplicação de produtos desenvolvidos 

por laboratórios diferentes durante as duas doses. O assunto 
veio à tona após o uso da vacina da AstraZeneca em gestantes e 
puérperas com comorbidades ter sido suspenso pelo Ministério 
da Saúde no início de maio em decorrência de uma recomen-
dação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O 
mesmo pedido vale para o imunizante da Janssen. A decisão 

veio após a morte de uma gestante que havia recebido o imu-
nizante no Rio de Janeiro, que posteriormente se confirmou 
como decorrente de uma reação da vacina de origem anglo-

-sueca. “Ficou muito claro para todos. Por isso aqui no Paraná 
adotamos como metodologia a vacinação das gestantes com 

Pfizer e CoronaVac”, destacou Beto Preto.

Adolescentes
Outros pontos definidos durante o encontro é que o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) vai estudar e definir uma nota 

técnica única sobre o início da imunização de adolescentes, en-
tre 12 e 17 anos, em todo o País. Atualmente, apenas o medica-
mento da Pfizer foi liberado pela Anvisa para ser aplicado nesta 

faixa etária. O mesmo grupo aprofundará os estudos sobre a 
diminuição do período de intervalo entre a aplicação das duas 

doses das vacinas da Pfizer e AstraZeneca. Os governadores 
decidiram que em ambos os casos seguirão um caminho único, 

em consenso com a determinação do PNI.

O Ministério da Saúde sina-
lizou positivamente para o 
pedido do Paraná de receber 
um lote adicional de vacinas 
contra a covid-19 para aten-
der as regiões de fronteira com 
Argentina e Paraguai, repe-
tindo o protocolo usado em 
relação ao Mato Grosso do Sul. 
A confirmação foi feita pelo 
governador Ratinho Jr ontem 
(terça-feira, 13), no Palácio 
Iguaçu, durante reunião vir-
tual do Fórum Nacional de 
Governadores. O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e o 

GOVERNADOR participou de reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário, Beto Preto

secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, também participa-
ram do encontro.

A remessa extra será de 
cerca de 90 mil doses e per-
mitirá completar a imuniza-
ção com a primeira dose de 
todas as pessoas com mais de 
18 anos dos municípios de Foz 
do Iguaçu, Barracão, Guaíra e 
Santo Antônio do Sudoeste. 
A expectativa da Secretaria 
de Estado da Saúde é que as 
vacinas complementares este-
jam à disposição da população 
paranaense ainda em julho – o 

Ministério da Saúde planeja 
distribuir 41 milhões de doses 
neste mês.

“Levamos este pedido ao 
governo federal na perspec-
tiva de auxiliar na imunização 
da região de fronteira, justa-
mente pela circulação de pes-
soas de outros países. Eles 
entenderam a necessidade 
e concordaram com o nosso 
pedido. Isso vai nos permi-
tir avançar ainda mais na 
vacinação”, afirmou Ratinho 
Jr. “Sem contar também a 
possibilidade de entrada de 
novas variantes do coronaví-
rus, como a delta, justamente 
por essas regiões. Precisamos 
estar muito atentos”.

ESTATÍSTICA
Levantamento feito pelo 

Consulado do Paraguai em Foz 
do Iguaçu, na Região Oeste, 
indica que pelo menos 98 mil 
brasileiros moram no país vizi-
nho, com trânsito intenso pela 
Ponte da Amizade – a municí-
pio tem a fronteira mais movi-
mentada do País.

“Fizemos uma provo -
cação ao Ministério para 
que seja seguida a mesma 
linha do que foi feito no 
Mato Grosso do Sul  e  o 
órgão respondeu que pode 
sim nos atender. Medida 
que também será adotada 
em outras fronteiras secas 
do Brasil. Vai ajudar a coi-
bir a expansão da variante 
delta”, destacou Beto Preto.

Há outros 1.988 pacientes 
internados, 942 em leitos de 
UTI e 1.046 em enfermarias, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos.

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde 

informa a morte de mais 
2 4 8  p a c i e n t e s .  S ã o  9 4 
mulheres e 154 homens, 
co m  i d a d e s  q u e  va r i a m 
de 24 a 99 anos. Os óbitos 
ocorreram de 14 de feve-
reiro a 13 de julho de 2021.
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Curso de manicure para 
atender à demanda

O curso de práticas de tra-
balho da manicure e pedicure, 
oferecido através de parceria 
entre as secretarias munici-
pais de Assistência Social e de 
Indústria, Comércio e Turismo 
– por meio da Agência do 
Trabalhador –, em conjunto 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), teve a aula inau-
gural  na tarde de ontem 
(terça-feira, 13).

O treinamento tem 72 horas 
de carga e será ministrado de 
13/07 a 06/09, com aulas das 
14h às 17h às segundas, ter-
ças e quintas-feiras, no Senac. 
Os participantes são jovens a 
partir de 18 anos, com esco-
laridade mínima de 6º ano do 
Ensino Fundamental.

A aula inaugural contou 
com a presença da secretária 
de Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, e do gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros, represen-
tando o secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior.

OS PARTICIPANTES são jovens a partir de 18 anos, com escolaridade mínima de 6º 
ano do Ensino Fundamental

Decreto libera hoje futebol e esportes 
amadores com medidas de segurança

Desde que sejam obser-
vadas as regras de enfren-
tamento à pandemia de 
coronavírus relacionadas 
no protocolo de jogos da 
Federação Paranaense de 
Futebol (de julho de 2020), 
jogos e treinamentos de 
futebol, futevôlei, vôlei, bas-
quete e outros esportes ama-
dores estão liberados em 
Umuarama a partir de hoje 
(quarta-feira, 14), em campos 
ou quadras privadas e públi-
cas. A autorização está no 
decreto municipal 185/2021, 
conforme publicação no diá-
rio oficial do município.

A autorização vale também 

ALÉM do futebol, jogos e treinamentos de futebol, futevôlei, vôlei, basquete e outros esportes amadores estão liberados

para canchas localizadas ou 
não em academias, incluídas 
as de condomínios. O decreto 
manteve as demais medidas 
de enfrentamento à covid-19 
em vigor (conforme o decreto 
175/2021 e anteriores) e segue 
as recomendações do atual 
decreto do governo do Estado.

Continua em vigor o estado 
de calamidade pública e a 
situação de emergência em 
saúde no Município, efetivada 
em razão do surto de corona-
vírus reconhecido em março 
do ano passado. Jogos e 
treinamentos de futebol 
de salão profissional, bem 
como o uso de espaços 

públicos para este fim, tam-
bém estão autorizados.

Para realização das partidas 
amadoras, o decreto exige que 
os organizadores comuniquem 
previamente a Secretaria de 
Esporte e Lazer (Smel) e apre-
sentem o termo de responsa-
bilidade do responsável pelo 
local de jogo; termo de respon-
sabilidade assinado pelos par-
ticipantes, individualmente; e 
o cadastro dos locais de jogos, 
todos devidamente preenchi-
dos e com informações verídi-
cas. Os modelos constam do 
decreto e podem ser forneci-
dos pela Smel.

Outras exigências são 

controle de acesso aos cam-
pos de futebol, álcool gel no 
portão de entrada das qua-
dras e campos e próximo ao 
banco de reservas; ambien-
tes fechados devem ser pre-
viamente desinfetados e 
higienizados antes dos jogos; 
pessoas com a temperatura 
corporal acima dos 37,5ºC ou 
sintomas de covid não podem 
ter acesso aos campos e qua-
dras; as equipes devem che-
gar em momentos distintos, 
evitando aglomeração. Entre 
as demais medidas constantes 

no decreto, está proibida a pre-
sença de torcedores.

Os responsáveis pelas equi-
pes e participantes deverão 
observar, também, as medidas 
contidas na Nota Orientativa 
nº 46/2020, da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). O 
descumprimento das exi-
gências implicará em multa 
de R$ 500,00 para cada par-
tida em que houver a infra-
ção, ao seu responsável, e 
R$ 500,00 cumulativamente 
ao participante ofensor das 
regras do decreto.

A secretária Izamara refor-
çou a importância do trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
em parceria com a Agência, 
referente à qualificação de 
trabalhadores baseado na 
demanda apresentada pelos 
setores de indústria, comér-
cio e prestação de serviços. 
Reginaldo Barros parabeni-
zou as participantes e colo-
cou a Agência à disposição 
para auxiliar as que desejarem 
entrar no mercado de traba-
lho, após o curso.

A Prefeitura também ofe-
rece o apoio da Casa do 
Empreendedor às que dese-
jarem se tornar empreende-
doras, constituindo o próprio 
negócio. O gerente do Senac, 
Tiago Titericz, agradeceu a 
iniciativa do município em 
sempre formar parcerias e 
parabenizou os 12 integran-
tes da turma. “Após o encer-
ramento, em 6 de setembro, 
teremos novos profissionais 
qualificados e prontos para 
ocuparem as vagas abertas 
na agência”, completou.

Boletim da Dengue confirma 870 
novos casos da doença no Estado

O Informe Semanal da 
Dengue, publicado ontem (ter-
ça-feira, 13) pela Secretaria de 
Estado da Saúde, aponta 870 
novos casos provocados pela 
doença e nenhuma morte. O 
período epidemiológico, que 
teve início em agosto do ano 
passado, soma agora 26.672 
casos e 32 óbitos no Paraná.

Dos 399 municípios para-
naenses, 287 registram casos 
confirmados de dengue (um a 
mais do que na semana ante-
rior) e 361 algum tipo de noti-
ficação (também um a mais). 
Nesse recorte, 17 municípios 
apresentam casos de dengue 
grave e 41 têm casos de den-
gue com sinais de alarme.

São 90.425 notificações ao 

todo, com mais de 45 mil casos 
descartados. A incidência está 
em 207,7/100 mil habitantes.

“O vírus da dengue está 
circulando no Estado e não 
podemos baixar a guarda em 
relação à doença. A dengue 
pode evoluir para casos graves 
e causar a morte”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, 

Beto Preto.
Segundo ele, o Aedes 

aegypti, mosquito transmis-
sor da dengue, forma seus cria-
douros e se prolifera em locais 
e recipientes que acumulam 
na água parada, por isso é 
fundamental a remoção destes 
pontos nos ambientes internos 
e externos das residências.

NO PARANÁ, 17 municípios apresentam casos de dengue grave e 41 têm casos de dengue 
com sinais de alarme
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Dois mil professores da rede 
pública estadual participaram 
da formação para atuar no 
Programa Mais Aprendizagem 
(PMA), que atende estudan-
tes dos anos finais do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e 
do Ensino Médio com necessi-
dade de reforço.

Toda a formação ocorreu 
por meio de oficinas online, 
sendo parte dos professores já 
atuante e outra que vai come-
çar a trabalhar no programa. O 
treinamento ocorreu aos sába-
dos, entre os dias 19 de junho 
e 3 e 10 de julho.

Atualmente, cerca de 1,3 
mil escolas estaduais ofere-
cem o Mais Aprendizagem, 
que deve chegar a mais de 
2 mil colégios quando o 
retorno presencial for con-
cluído, no segundo semestre, 
uma vez que ele acontece 
majoritariamente de forma 
presencial ou por Meet. Foi 
a primeira formação do ano 

Na manhã de ontem (terça-feira, 13), os vereadores de Umuarama 
se reuniram com o gerente da empresa Viação Umuarama, concessio-
nária responsável pelo transporte público urbano no município. Os 
representantes da empresa apresentaram aos parlamentares, a proposta 
de subsídio tarifário do transporte coletivo para uma análise no Poder 
Legislativo. Na oportunidade os vereadores também cobraram da 
empresa, o retorno dos horários da linha do transporte coletivo que 
foram suspensos recentemente. Os diretores da viação ressaltaram que 
serão disponibilizados 12 microônibus para realizar o transporte dos 
passageiros, além de afirmarem que estão tentando resolver os pro-
blemas do transporte público na cidade o mais rápido possível, mas 
que, para tanto, precisam do apoio da Prefeitura Municipal, no caso 
do subsídio solicitado ao Poder Executivo. A vereadora Ana Novais 
solicitou ao gerente da Viação Umuarama, que faça um estudo da 
viabilidade da implantação da linha do transporte coletivo no bairro 
Ibirapuera, que tem em torno de 2.500 moradores.

Ex-secretária de Saúde não respondeu 
a todas as perguntas na CPI da Covid

Professores formados 
em auxílio ao reforço

A ex-secretária de saúde 
de Umuarama Cecília Cividini 
compareceu ontem (terça-
-feira, 13), depois de mais 
de um mês em que foi con-
vocada pela primeira vez 
para ser ouvida, à Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI 
da Covid de Umuarama).

Ela foi a única testemunha 
convocada para esta reunião 
da comissão e, acompanhada 
de seu advogado, apresen-
tou autorização judicial que a 

Terceirização
Entre os focos dos questionamentos estavam os investimentos realizados por meio de contratos 

com empresas terceirizadas e entidades em atendimento à saúde que receberam recursos do Fundo 
Municipal de Saúde, alguns dos quais estão em investigação pelo Gaeco, que averigua suposto desvio 
de recursos. A ex-secretária respondeu a diversas questões, porém, se absteve de falar sobre determi-

nadas indagações.

Data da vacinação
Ao final dos questionamentos, Cecília Cividini Monteiro da Silva apresentou a sua carteira de vaci-

nação, comprovando o período em que foi imunizada. Cópia do documento foi anexado aos autos a 
comissão a pedido da presidente Ana Novais. 

Próxima etapa
Para a próxima terça-feira (26), as testemunhas a serem ouvidas são o contador da Prefeitura Munici-
pal de Umuarama, e o Secretário Municipal de Fazenda, Marcos Navarro, que responde pela secreta-

ria responsável pelo acompanhamento de empenhos feitos em nome da Prefeitura.

CECÍLIA Cividini usou o benefício de não responder à questionamentos referentes à investigação do Ministério Público

liberou de responder questio-
namentos referentes à investi-
gação do Ministério Público, na 
Operação Metástase.

Como determina o regi-
mento da CPI, os trabalhos 
foram iniciados pela presi-
dente, vereadora Ana Novais, 
que destacou o propósito da 
oitiva e também iniciou às 
perguntas à testemunha. 
Entre as indagações, foram 
feitos  quest ionamentos 
acerca do desenvolvimento 

do trabalho à frente da 
Secretaria de Saúde, bem 
a explicação de como eram 
feitos os acompanhamentos, 
referentes à fiscalização dos 
contratos firmados pela Pasta 
e da ligação que a Secretaria 
tem com uma diretora de 
saúde que foi presa durante 
a Operação Metástase. Foi 
questionada também sobre 
os detalhes da condução 
das atividades no enfrenta-
mento da pandemia.

específica para o PMA e outra 
edição está prevista para o 
segundo semestre letivo. 

Além de mostrar a pro-
posta do programa e ajudar os 
docentes a conhecer e diferen-
ciar inteligência, competência 
e habilidade dos estudantes 
para o diagnóstico das difi-
culdades de aprendizagem, 
as oficinas tiveram foco na 
apresentação e aplicação de 
metodologias ativas, conceito 
de processo de ensino apren-
dizagem no qual o aluno não 
se limita a apenas “receber” 
as informações. 

Ou seja, o estudante se 
engaja de maneira ativa na 
aquisição do conhecimento, 
se mantém cognitivamente 
ativo e no centro do pro-
cesso de aprendizagem. 
Foram discutidas meto-
dologias de ensino, assim 
como o compartilhamento 
de boas práticas implemen-
tadas pelos professores.

Um carro invadiu a calçada da avenida Apucarana, 
no fim da tarde de ontem (13), após colidir contra 
outro veículo na esquina com a avenida Duque de 
Caxias, entre o Bosque Uirapuru e a Praça Anchieta, 
em Umuarama. Um dos condutores ficou ferido. A 
colisão envolveu um Fiesta e um Onix, sendo que o 
primeiro veículo acabou invadindo a calçada e batendo 
em uma árvore. A motorista, que estava consciente, 
recebeu atendimento do Samu e foi levada ao hospital. 
O condutor do Onix não se feriu. A PM atendeu a 
ocorrência e descobriu que a condutora do Fiesta não 
tem habilitação e foi multada em R$ 480. 
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Está pensando em fazer o Enem, e
ainda não se inscreveu? Fique atento!

Hoje (14) é o ÚLTIMO dia para
realizar a inscrição.

Importante: Fazer o Enem é requisito básico
para tentar uma vaga no FIES!

ENEM 2021
AS INSCRIÇÕES ACONTECEM DO DIA 30/06 A 14/07

NO SITE: ENEM.INEP.GOV.BR

Não deixe essa oportunidade
passar. Faça a sua inscrição
escaneando o QR Code.

Programa Merenda em 
Casa tem nova edição 
no Parque Industrial

Um trator com pá carregadeira foi recuperado por integrantes do BPFron 
de Umuarama na tarde da segunda-feira, 12. Uma denúncia feita por 

investigadores da Polícia Civil de Itaquiraí/MS, levou os policiais até uma 
loja situada às margens da rodovia PR-323, onde o implemente foi locali-
zado. Ele estava à venda. O dono da empresa foi conduzido, juntamente 
com o trator à Delegacia de Polícia de Umuarama, onde alegou ter sido 

enganado e, depois de interrogado, foi liberado e disse que irá apresentar 
documentação necessária que prove sua inocência.

Mais de 180 famílias rece-
beram cestas de alimentos 
completas na Escola Municipal 
Analides de Oliveira Caruso, 
no bairro Parque Industrial. A 
distribuição, realizada ontem 
(terça-feira, 13), faz parte do 
Programa Merenda em Casa, 
iniciativa da administração 
municipal que beneficia fami-
liares de alunos cadastrados 
no Bolsa Família, que compro-
vem renda familiar de até dois 
salários-mínimos.

Adriana Pensin, diretora 
da instituição municipal de 
ensino, conta que as cestas de 
alimentos são compostas por 
frutas, legumes e verduras e 
mantimentos (como macarrão 
e molho de tomate), além de 
pães, leites e carne. “Sabemos 
da importância desse projeto 
da Prefeitura, já que neste 
momento em que enfrenta-
mos uma pandemia, muitas 
famílias passam por momen-
tos difíceis”, comentou.

Já a nutricionista Fabiana 
Tonon Laino, da Divisão 

A DISTRIBUIÇÃO faz parte do Programa Merenda em Casa que beneficia famílias de alunos cadastrados no Bolsa Família

de Alimentação Escolar da 
Prefeitura de Umuarama, 
observa que esses alimen-
tos representam um aporte 
nutricional para as refeições 
dos alunos. “Como estamos 
sem aulas presenciais, os alu-
nos ficaram sem a merenda. 
Esta cesta contribui para que 
tenham uma alimentação sau-
dável”, pontuou.

A nutricionista informa 
a i n d a  q u e  o  P r o g ra m a 
M e r e n d a  e m  C a s a 

Veja a composição dos grupos:
Grupo 1 – Escolas municipais Jardim União, Analides de 
Oliveira Caruso, Sebastião de Matos, Rui Barbosa, Souza 

Naves, Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, Benjamin Constant, 
Papa Pio XII, Cândido Portinari e os CMEIs Cândido Portina-
ri, Madre Paulina, Ranice Benedito de Araújo Teixeira, Vil-
mar Silveira, Rachel de Queiroz, Helena Kolody, Graciliano 
Ramos e Maria Montessori. Grupo 2 – Associação dos Pais 

e Amigos dos Excepcionais (Apae), escolas municipais Serra 
dos Dourados, Carlos Gomes, Evangélica, Jardim Birigui, 
Malba Tahan, Manuel Bandeira, Padre José de Anchieta, 
Paulo Freire, São Cristóvão, São Francisco, Dr. Germano 
Norberto Rudner, Vinícius de Moraes e Tempo Integral e 

os CMEIs Cecília Meireles, Cora Coralina, Ignácio Urbanski, 
Nelly Gonçalves, Maria Yokohama, Rubem Alves, São Cris-

tóvão, São Francisco, São Paulo e Anjo da Guarda.

beneficia todas as esco-
l a s  m u n i c i p a i s ,  C M E I s 
( C e n t r o s  M u n i c i pa i s  d e 
Educação Infantil) e à Apae 
( A s s o c i a ç ã o  d o s  Pa i s  e 
Amigos dos Excepcionais). 
“Para melhor gestão logís-
tica da entrega das cestas 
de alimentos, dividimos as 
instituições em dois gru-
pos. O Grupo 1 recebeu a 
cesta hoje (13) e o Grupo 2 
vai receber na quinta-feira 
(15)”, detalhou.
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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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Jogos Escolares do Paraná terá
competições em julho e agosto

Confira as datas e os municípios-sede:
ATLETISMO – 14 e 15 de agosto – Cascavel

BADMINTON – 14 de agosto – Toledo
BASQUETEBOL – 07 e 08 de agosto – Campo Mourão

CICLISMO – 1º de agosto – Londrina
FUTSAL – 14 e 15 de agosto – Campo Mourão

GINÁSTICA RÍTMICA – 11 de julho e 30 de julho – ONLINE
GINÁSTICA ARTÍSTICA – 28 de agosto – Curitiba

HANDEBOL – 21 e 22 de agosto – Campo Mourão
JUDÔ – 14 de agosto – Curitiba

KARATÊ – 28 de agosto – Apucarana
WRESTLING – 14 de agosto – Cambé

NATAÇÃO – 21 e 28 de agosto e 04 de setembro – Curitiba
TAEKWONDO – 14 de agosto – Cascavel
TÊNIS DE MESA – 08 de agosto – Toledo

VOLEIBOL – 28 e 29 de agosto – Campo Mourão
VÔLEI DE PRAIA – 28 e 29 de agosto – Campo Mourão

XADREZ – 07 e 14 de agosto – ONLINE

O segundo semestre de 
2021 será marcado pelo 
retorno dos Jogos Escolares 
do Paraná (JEPs), que foram 
adiados por causa da pande-
mia do novo coronavírus. A 
Superintendência Estadual 
do Esporte divulgou o calen-
dário e a estratégia para reali-
zar as competições. Os Jogos 
Escolares têm formato dife-
rente neste ano para preservar 
a segurança e a saúde de todos 
os envolvidos e contribuir para 
o controle do avanço da pan-
demia no Estado.

Cada modalidade terá 
as disputas organizadas por 
sua federação, com apoio do 
Governo do Paraná. As moda-
lidades individuais (atletismo, 

judô, karatê, badminton, 
taekwondo, ciclismo, tênis 
de mesa, xadrez e wrestling) 
serão realizadas em dias úni-
cos – sem necessidade das 
delegações dormirem nos 
municípios –, com alimen-
tação para todos.

COLETIVAS
Já as modalidades coletivas 

(basquetebol, handebol, vôlei, 
vôlei de praia, futsal) ocorre-
rão em dois dias. No entanto, 
apenas as equipes que se clas-
sificarem para semifinal e final 
ficarão em alojamentos. As 
equipes desclassificadas retor-
narão na mesma data para 
seus municípios de origem. 
Também haverá competições 

online – as federações de 
ginástica rítmica e de xadrez 
decidiram por este formato.

O novo formato é exclu-
sivo para época de pandemia. 
Além disto, os JEPs podem 
sofrer alterações no decorrer 
do processo, sempre em con-
sonância ao momento epide-
miológico e às diretrizes dos 
órgãos de Saúde (estadual e 
município-sede).

Os regulamentos podem 
ser conferidos no site oficial 
dos JEPs.

CADA modalidade terá as disputas organizadas por sua federação, com apoio do 
Governo do Paraná
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Palavras cruzadas

Há sinal de mudanças com bens imóveis, mas 
devem ser positivas e trazer oportunidades. Os 
astros deixam a sua intuição top, top, e há sinal 
de bons pressentimentos – preste atenção! Nos 
assuntos do coração, pode sentir que as coisas 
estão mais claras, nítidas. 

Os astros revelam que deve querer ter uma car-
reira independente e sem patrão pra dar pitaco no 
seu trabalho, aí tende a tomar atitudes originais e 
diferentes para alcançar suas altas expectativas de 
vida – e tem grandes chances de ter sucesso, sim. 
Facilidade para ganhar dinheiro em área ligada ao 
público feminino.

Aproveite que o desejo de descobrir coisas 
novas, estudar e aprender. Invista na sua edu-
cação, pois assim tem tudo pra conseguir rea-
lizar os seus objetivos e sonhos. Vontade de 
ficar juntinho do seu mozão, pois a energia está 
sensacional e vocês devem se sentir mais liga-
dos, unidos e cheios de sentimento. 

O desejo de abrir seus horizontes e conhecer coi-
sas novas talvez fale alto. Planos pra mudar de 
cidade ou até de país podem deslanchar. Boa hora 
pra fazer uma fezinha. No amor, a vibe é excelente. 
Se estiver na pista, deve dar match num crush com 
quem role sintonia. 

Os céus enviam excelentes vibes pra quem trabalha 
com seguros, banco ou administração de negócios 
de outras pessoas, inclusive parentes. É possível 
que surja uma herança de família que tem tudo pra 
engordar seu bolso, o que deve te dar mais liber-
dade. Também há sinal de mudança de casa, mas 
tende a ser pra melhor.

Você tem tudo para arrasar nos seus relaciona-
mentos pessoais e parcerias profissionais. Com a 
mente engenhosa, afiada e alerta, deve fazer ótimos 
contatos, dar sugestões criativas e se expressar 
com facilidade, sobretudo com quem têm ideias e 
interesses parecidos. 

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 14 de Julho são de Câncer com a personalidade de Sagitário. 
Nasceram com sorte, terão muitas chances e encontrarão muitas oportunidades para 
vencerem na vida, sem muito esforço. Podem ser otimistas e abertos ao diálogo e ao 
conhecimento. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. A 
soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde coragem, ousadia, determinação, aventura 
e otimismo, sucesso e realização.

Horóscopo nascido em 14 de julho

Com atividades diferentes e bons papos, deve 
tirar seus relacionamentos pessoais do marasmo 
e renovar os laços. Romance a distância irá cami-
nhar muito bem. Se ainda não se amarrou, deve se 
divertir com vários crushes e até embarcar numa 
amizade colorida deliciosa.

Os astros avisam que tende a deixar os padrões, a 
rotina e o passado um pouco pra trás e deve fazer 
algumas mudanças criativas nos seus objetivos, 
planos e sonhos. Você e seus amigos devem ter 
conversas inteligentes e originais, que podem ren-
der ótimas ideias.

Seu magnetismo e jeito criativo tendem a atrair 
relacionamentos interessantes, bons aliados e ami-
zades sinceras. É um bom dia para fazer uma fezi-
nha, comprar uma rifa ou participar de um sorteio 
– há boas chances de se dar bem.

Buscando fugir da mesmice e das coisas que já 
foram feitas, pode sair do quadrado e ter ideias 
ousadas para ganhar mais dinheiro. Há sinal de 
oportunidades inesperadas nas finanças. Na saúde, 
talvez adote hábitos mais saudáveis e comece a 
praticar exercícios físicos. 

A fim de ter mais independência e mudar a 
rotina, há boas chances de refletir sobre uma 
parceria de negócio original. E esse novo 
empreendimento tem tudo pra dar certo e render 
um bom dinheiro. Talvez até surja uma herança, 
pensão ou grana de impostos. 

Na saúde, medicina inovadora ou alternativa tal-
vez ajude a curar um mal. Podem rolar transfor-
mações na sua vida amorosa e sexual, mas fica 
sussa porque o clima é ótimo para namorar. Com 
o mozão, seu poder de sedução está em alta e 
a relação deve ficar intensa.

Use a combinação Grabovoi para alterar sua realidade para melhor 
Provavelmente, você já deve ter 

ouvido sobre numerologia e radieste-
sia. Ou seja, no poder dos números e 
suas vibrações benéficas.

Na década de 90, o matemático e 
também engenheiro mecânico Gri-
gory Petrovich Grabovoi descobriu 
que cada número vibra em uma fre-
quência específica. Além disso, são 
completamente capazes de alterar 
nossa realidade para melhor.

O cazaque Grigory Grabovoi afirma 
que essas sequências numéricas 
podem controlar a realidade. Cada 
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LOLHARIM
VILABATE

GAMOPINO
DOSARCD

COLABORADO
RACANSAR

O Agno da
novela "A
Dona do
Pedaço"

Obtido;
conse-
guido

Retórica
(abrev.)

Punhal,
espada,
adaga e
florete

(?) Diego,
cidade 
norte-

americana

Neces-
sidade de 
alimentar-

se

"Monstros
(?)",

filme da
Disney 

Cerimônia
religiosa

Grande
castiçal

com rami-
ficações

Órgão que
filtra o
sangue

A pior
sensação

física

Combinar
uma

mistura 

Rio
Grande

do Norte
(sigla)

Concede;
oferece

Coope-
rado;

partici-
pado

Causar
fadiga 

Itens do
inventário

A ação
criminosa

Recear;
ter medo
Moradora 
da colmeia

Muito (?):
gelada

Conversa
(pop.)

Sílaba de
"antes"

Formiga,
em inglês

Conjunto 
de casas

Fico encan-
tado (gír.) 

Encaixar (as peças) 
Classe (?):
elite eco-
nômica

(?) Alves,
lateral di-
reito (fut.)

Liga
inoxidável
Advérbio 

de negação

Pedaço de pão
ou bolo

Embalagem
reciclável de bebidas

Dá pan-
cadas em 

Frente 
do barco

Peça do
boliche

As primei-
ras letras

Observa;
admira

Circuito de
F1 (Itália)

Sereia
brasileira

(Folc.)

Serviço
noturno
fora do 

expediente

Queimar
na super-

fície 

(?) Gore,
político
dos EUA

3/ant — san. 5/ímola. 6/abelha — dolosa. 7/plantão.
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E E S U B I T O

O M B R O E C O
E R C O L O N O
P A R A D A A R

U R N A I P R I
O T C A P O E
G E N E R O M N
R A D S P O T

S E R R O T E R A
S U AR E L E D
S I G I R I N O

H O M E N A G E A R

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.

número vibra um poder diferente que 
pode trazer saúde, harmonia e realiza-
ção profissional. Sendo assim, fazendo 
a combinação certa de números, é pos-
sível conseguir muitas coisas boas.

Quando a combinação certa de 
números é proferida, é como se enviás-
semos um sinal. Esse sinal é assimilado 
tanto pelo nosso corpo quanto pelo uni-
verso, reverberando infinitamente essa 
mudança. Os números base de toda 
sequência vão de 0 a 9, e cada um vibra 
de uma forma diferente. Confira o que 
cada um deles significa e vibra:

1- o princípio de tudo;
2- é a atividade, ação e trabalho por algo;
3- é a meta estabelecida e/ou a busca 
por resultados;
4- é a realidade propriamente dita e/ou 
a comunicação universal;
5- é a ressignificação do amor por si 
mesma, assim como entender o pró-
prio valor;
6- é a construção de bases sólidas, valo-
res e princípios;
7- é o amor propriamente dito e o 
desenvolvimento que ele traz;
8- é a abertura para o infinito e 

estruturação de ideais e realidade;
9- é a conexão com o divino e a fé.

Existem inúmeras combinações, desde 
o número sozinho até 25 algarismos. Sepa-
ramos especialmente para você sequências 
relacionadas à espiritualidade.

Proteção espiritual – 71931
Abrir caminhos para elevação – 691
Foco para se aprimorar em algo 

– 212585212
Alegria – 51418123
Criar circunstâncias favoráveis – 419 

48871
Fonte: iquilibrio.com
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CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Clóvis Michelin Biasuz, Isabela 
Hasse, Luiz Fernando Juliani, Augusto Tormena Neto e Geraldo Alberti. Da coluna: felicidades.

" O silêncio é um espelho, uma nudez da alma, um 
choque, um encontro marcado com o vazio que 

há em cada um de nós."  ( Henrique Vieira)

EMPRESA
O instituto Idebrasil prepara, em 

parceria com a Aciu, o workshop Do-
minando Sua Empresa . A proposição 

é obter o controle financeiro ade-
quado e impulsionar os resultados. A 
programação terá as aulas Como ter 

Caixa Positivo 30 Dias (14/7, às 19h) e 
Passo a Passo para Formar seu Preço 

de Venda Corretamente (16/7, às 
19h). Não perca tempo e garanta sua 

participação. 

Agasalho
A Campanha do Agasalho do Sesc 

PR e do Instituto GRPCom, que tem o 
apoio da Aciu e da Câmara da Mulher 

Empreeendeora, já arrecadou mais 
de 215 mil peças, beneficiando 35 mil 
pessoas. Ainda dá tempo de colabo-
rar. Além das unidades de serviço do 
Sesc, unidades do Senac e diversas 

empresas do comércio de bens, servi-
ços e turismo parceiras são pontos de 
arrecadação. As doações encerram-se 

no dia 27 de agosto. Le ve sua doa-
ção na Regina Calçados, Deusi Costa 

Fitness e Empório da Casa. 

ZOOM
Play no Campeonato Paranaense de 
Ginástica Rítmica, promovido pela 

Federação Paranaense de Ginástica. A 
equipe Unipar/Agru está inscrita para a 
competição em três categorias: Infantil, 

Juvenil e Adulto. Essa turminha aí ini-
ciou as competições, no último domin-
go (11), são as ginastas do Infantil (Bia 
Picelli, Antonela Lopes, Beatriz Ferrato 
e Isabella Sakata), com as professoras 
Pollyana Moreno (técnica) e Lorena 

Crivelaro (auxiliar técnica e atleta do 
Adulto). As próximas serão nos dias 
31 de julho (Juvenil) e 22 de agosto 

(Adulto). Lindas e talentosas, merecem 
a nossa torcida, pois também represen-

tam Umuarama nas competições.

DESPERTAR
Quem assume o novo ano Rotário que se 

inicia com novas metas e novos desafios é Elis 
Regina Previatto -, atenta ao lema  "Servir para 
transformar Vidas". Parabéns da Coluna ZC. As 
reuniões do Rotary Despertar acontecem às 

quintas, às 20h na Casa da Amizade.

CAFÉ
Cacilda Zafanelli fala hoje, às 8h, no 
Café Delas Digital, coordenado pelo 

Sebrae. O tema será " Propósito 
da gestão frente às incertezas da 
pandemia" -,  mais detalhes e link 

no Sebrae Umuarama. 
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