
Pela primeira vez no mês, registros
de coronavírus ficam abaixo de 35

QUASE 36 MIL PESSOAS JÁ FORAM ATENDIDAS NA TENDA COVID

O Boletim Covid divulgado ontem trouxe a boa notícia de que, pela primeira vez no mês, o número de novos casos de covid-19 ficou abaixo de 
35. Contudo, na contramão está o número de mortes. O boletim informa que mais três óbitos foram causados pela doença no Município. l 5
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Retorno
A diretoria da AFSU começou as negociações com 
as entidades responsáveis pelas competições às 

quais o time estava participando para retomar às 
atividades e dar sequência às partidas dentro dos 
campeonatos. A reunião serviu para decidir sobre 
a volta dos atletas após o acidente envolvendo o 

ônibus da delegação do Umuarama Futsal, no qual 
duas pessoas morreram. l 10
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Agendamento

Programa
ganha núcleo

no Parque
Tarumã

l 7

ASSESSORIA/SECOM

“Bora Jogar”

Ratinho Jr vai
ao México

atrair novos
investimentos

l 2

Oxímetros são
emprestados
a pacientes
com covid

l 6

Acusado de
abusar da filha

de 12 anos
está foragido

l 9

A CPI da Covid, que 
investiga desvio no 
Fundo Municipal 
de Saúde em 
Umuarama, já ouviu 
oito pessoas. Ontem, 
foi a vez do analista 
de contabilidade 
Clodoaldo Rogério 
Sarlo e do atual 
secretário de 
Fazenda, Marcos 
Navarro, prestarem 
esclarecimentos. l 4

CPI da 
Covid

ALEX MIRANDA
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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

20/6 a 20/7 0,5000 0,2446 0,0000
21/6 a 21/7 0,5000 0,2446 0,0000
22/6 a 22/7 0,5000 0,2446 0,0000
23/6 a 23/7 0,5000 0,2446 0,0000
24/6 a 24/7 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,56% 26,65 
Vale ON +0,54% 112,77 
ItauUnibanco PN +1,14% 29,23 
Lojas Americanas PN +5,70% 8,35 
JBS ON +6,52% 30,56 
Embraer ON +5,49% 18,25

IBOVESPA: +0,81% 125.401 pontos

Iene 109,93
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 96,37

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,2300 5,2310 +5,2%

PTAX  (BC) +0,9% 5,2459 5,2465 +4,9%

PARALELO -0,7% 5,1000 5,5000 +4,8%

TURISMO -0,7% 5,1000 5,4800 +4,8%

EURO +0,7% 6,1765 6,1778 +4,2%

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

DÓLAR 20/07

Iene R$ 0,0477
Libra est. R$ 7,14
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.305,99 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/07 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 ago/21 1.443,50 15,50 6,5%
FARELO ago/21 365,50 5,70 -2,2%
MILHO set/21 571,75 15,75 -1,0%
TRIGO set/21 700,50 2,75 5,2%

SOJA 155,41 1,2% 12,6% 155,00
MILHO 92,66 0,9% 24,0% 95,00
TRIGO 83,43 0,3% 10,5% 87,00
BOI GORDO 309,35 0,1% 2,0% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/07 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 20/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 3,1% 9,6%
SOJA Paranaguá 172,00 3,6% 10,3%
MILHO Cascavel 104,00 9,5% 25,3%

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
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MÊS DA SORTE: NOVEMBRO

Loterias
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 119C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2197

01 02 05 06 17 20 22 26 28 31 
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Lotomania

74.734
23.927
07.535
97.841
40.481

19 20 23 29 39 67 80
RORAIMA/RR

39 43 61 64 75

02 09 11 12 16 23 29

concurso: 5610

09 13 20 22 32 56

Ratinho Jr vai ao México cumprir
agenda e atrair novos investimentos

O governador do Paraná, 
Ratinho Jr, cumpre agenda 
oficial desde ontem (terça-
-feira, 20) no México. Entre 
os compromissos da missão 
internacional está um Paraná 
Day, o primeiro depois da 
pandemia. O objetivo é apre-
sentar os potenciais econômi-
cos do Estado e atrair inves-
tidores em diversas áreas, da 
infraestrutura a cadeias pro-
dutivas nas quais o Paraná já 
se destaca globalmente.

É o quinto Paraná Day 
promovido pelo Governo 
do Estado. O primeiro acon-
teceu em Curitiba, logo no 
início da gestão. Eventos 
similares foram realizados 
também em Brasília (DF), 
Nova York (Estados Unidos) 
e Madri (Espanha). Trata-se 
de uma conversa ampla e 
franca com empresários, adi-
dos comerciais e diplomatas 
para apresentar as caracte-
rísticas e os potenciais eco-
nômicos do Paraná e das 
suas empresas públicas.

“Somos um dos estados 

Teleférico
Na sexta-feira (23), em Puerto Vallarta, a 800 quilômetros da ca-
pital mexicana, no estado de Jalisco, vai conhecer as instalações 
do teleférico do complexo turístico Nuevo Vidanta. “O México é 

um país com uma capital muito populosa, com mais de 8 milhões 
de habitantes, e que precisou desenvolver sistemas de transporte 

alternativos ao longo das últimas décadas. Queremos conhecer 
essa dinâmica e trocar experiências para trazer bons exemplos 
para o Paraná”, acrescentou Ratinho Junior. Nesse período, o 

vice-governador Darci Piana assume o posto no Executivo como 
governador em exercício.

mais dinâmicos e modernos 
do Brasil, com acesso privile-
giado aos principais centros 
consumidores do Mercosul, e 
destaque mundial em susten-
tabilidade, o que já foi reco-
nhecido pela Organização 
p a r a  a  C o o p e r a ç ã o  e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Vamos mostrar aos 
investidores mexicanos que 
estamos abertos a novos inves-
timentos, com uma retomada 

econômica acelerada. Atrair 
novas empresas vai ajudar 
o Estado no pós-pandemia”, 
disse Ratinho Junior.

O Paraná Day será rea-
lizado no Salão Nobre da 
Embaixada do Brasil  no 
México, na quinta-feira (22). 
Além do governador, técni-
cos da Invest Paraná, agência 
estadual responsável pela 
atração de negócios, também 
participarão da apresentação.

Hoje (quarta-feira, 21), 
Ratinho Junior visita as ins-
talações do Cablebus, sis-
tema de transporte por 
teleféricos da Cidade do 
México que tem quase 20 
quilômetros, e o Instituto 
de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento, entidade 
sem fins lucrativos que pro-
move o transporte sustentá-
vel e equitativo no mundo.

GOVERNADOR lembro que o Paraná é um dos estados mais dinâmicos do Brasil e a 
viagem vai mostrar aos investidores mexicanos sua econômica acelerada 
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Aprovação do Fundão pode ser
estratégia para paralisar a CPI

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, seus filhos no 
Congresso Nacional e parla-
mentares aliados se esforçam 
para convencer seu eleitorado 
de que foram enganados por 
uma manobra e que votariam 
contra o Fundo Eleitoral.

Pe l a  C o n s t i t u i çã o,  o 
Congresso só pode entrar em 
recesso após aprovar a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), em cujo projeto foi 
colocado o Fundo Eleitoral 
e n co r pa d o,  o  c h a m a d o 
“fundão”.  Ou seja,  se o 
texto não fosse aprovado, o 

parlamento não teria recesso. 
Consequentemente, a CPI da 
Covid não seria paralisada 
por 17 dias (as reuniões serão 
retomadas em 3 de agosto).

O fato é que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2022 foi aprovada, com o 
Fundo Eleitoral junto, por 278 
votos a favor e 145 contrários 
na Câmara. PSL, PSDB, DEM, 
PSD e demais partidos do 
Centrão à direita votaram a 
favor. Os principais partidos 
do centro à esquerda – PT, 
Psol, PCdoB, PDT, PSB, Rede 
votaram majoritariamente 

contra. No Senado, o placar 
foi de 40 votos a favor e 33 
votos contrários.

“A CPI continuaria funcio-
nando e o bombardeio ao 
governo continuaria. Fizeram 
um cálculo político para tirar 
a CPI de cena no momento, 
responsabilizando o vice-pre-
sidente da Câmara (deputado 
Marcelo Ramos, PL-AM)”, diz 
Antônio Augusto de Queiroz, 
o Toninho, do Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). Ramos 
estava presidindo a sessão 
que aprovou a LDO.

Bolsonaro diz
que vai vetar novo
fundo eleitoral

O VALOR do chamado fundão, 
usado para financiar campanhas elei-
torais, pode chegar a R$ 5,7 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que vai vetar o aumento 
do fundo eleitoral aprovado 
pelo Congresso Nacional, 
dentro da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022. O valor 
do chamado fundão, usado 
para financiar campanhas 
eleitorais, pode chegar a R$ 5,7 
bilhões. “Posso adiantar para 
você que não será sancionada”, 
disse Bolsonaro em entrevista à 
TV Brasil, que foi ao ar na noite 
da última segunda-feira, 19.

“O valor é astronômico, 
mais R$ 6 bilhões para se fazer 
campanha eleitoral. Imagina 
na mão do ministro Tarcísio 
[de Freitas, da Infraestrutura] 
o que poderia ser com esse 
dinheiro?… É uma cifra 

enorme, que no meu enten-
der está sendo desperdiçada, 
né? Caso ela seja sancionada, 
posso adiantar para você que 
não será sancionada. Afinal 
de contas, eu tenho que con-
viver em harmonia com o 
Legislativo, e nem tudo que 

Deputados e senador vão ao STF 
contra votação do fundão eleitoral

Seis deputados fede-
rais e um senador ingressa-
ram no Supremo Tribunal 
Federal (STF) com mandado 
de segurança contra a vota-
ção do Congresso Nacional 
que autorizou o aumento do 
fundo eleitoral de R$ 2 bilhões 
para R$ 5,7 bilhões na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). O pedido é que a ses-
são seja anulada para o trecho 
que trata do Fundão.

O mandado partiu dos 
deputados Daniel Coelho 
(Cidadania-PE),  Vinícius 
Po i t  ( N ovo - S P ) ,  Tá ba ta 
Amaral  (PDT-SP),  Tiago 
Mitraud (Novo-SP), Felipe 
Rigoni (PSB-ES) e Adriana 
Ventura (Novo-SP),  e  o 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE).

No documento os parla-
mentares alegam que “tripli-
car o valor do Fundo Eleitoral, 

enquanto mais de 500 mil 
cidadãos brasileiros morre-
ram pelo coronavírus, além 
de inconstitucional, é imo-
ral e cruel”. Além disso, argu-
mentam que o aumento não 
é razoável. “Observa-se sem 
maiores dificuldades que a 
promoção da democracia não 
se perfaz triplicando a verba 
do Fundo Eleitora”, concluem. 
O caso tem relatoria do minis-
tro do STF Nunes Marques.

eu apresento ao Legislativo 
é aprovado, e nem tudo que 
vem deles eu tenho obriga-
ção de aceitar. Mas a tendên-
cia nossa é não sancionar isso 
daí, em respeito ao trabalha-
dor e ao contribuinte brasi-
leiro”, disse Bolsonaro.
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Críticas
A vereadora curitibana Indiara Barbosa (Novo) 
recebeu críticas nas redes sociais depois se vacinar 
contra covid-19 e homenagear o capitalismo. Indiara 
foi vacinada no último dia 17 e publicou uma foto do 
momento no facebook, junto com um texto.
“E viva o capitalismo! Se não fosse por ele, não teríamos 
vacina. É a busca pela ciência, pela tecnologia e pelo 
lucro que possibilitou o desenvolvimento das vacinas 
que hoje estão salvando vidas”, escreveu a representante 
do partido Novo. A postagem recebeu 147 comentários, 
entre eles, questionando a posição da parlamentar, 
lembrando que muitas vacinas foram desenvolvidas em 
parcerias entre instituições públicas e privadas. 

“É desculpa”
Lula, por sua vez, publicou 
no Twitter que a terceira 
via é uma “desculpa” 
e “uma invenção dos 
partidos sem candidato”. 
Questionou o termo 
“polarização” usado 
para definir o cenário, 
dizendo que “de um lado 
é democracia e do outro é 
fascismo”, além de apostar: 
“A 3ª via é uma invenção 
dos partidos que não 
tem candidato. Falam em 
polarização... O que tem 
de um lado é democracia 
e do outro é fascismo. 
Quem tá sem chance 
usa de desculpa a tal da 
3ª via. Seria importante 
que todos os partidos 
lançassem candidato e 
testassem sua força”. 

Terceira via
O presidente Jair 
Bolsonaro e o ex-
presidente Lula 
concordam numa 
coisa: ambos criticam 
a candidatura de 
terceira via para as 
eleições presidenciais 
do ano que vem. Para 
Bolsonaro, os candidatos 
que se apresentarem 
como alternativa não 
conseguirão atrair a 
simpatia e disse ontem 
(20) que “não existe 
terceira via” nas eleições 
do ano que vem, 
reconhecendo que a 
disputa está polarizada 
entre ele e Lula. “Tem uma 
passagem bíblica que diz, 
seja quente ou seja frio, 
não seja morno. Então 
terceira via, povo não 
engole isso aí”.

O ex-governador e ex-senador Roberto Requião acaba 
de lançar uma chapa para disputar a convenção do MDB 

paranaense, dia 31, quando serão escolhidos o novo 
diretório estadual e a nova executiva partidária. Requião 

registrou a chapa “Sempre MDB” e gravou um vídeo 
no qual pede apoio dos emedebistas para disputar o 

governo do Paraná “pelo nosso velho MDB de guerra”. 
Ele lembra o que fez como governador e lamenta que o 

partido foi minguando, hoje não havendo mais diretórios 
na metade dos municípios. Cita também o fato de que 

“alguns companheiros, desanimados”, foram capturados 
por ideias que não são as emedebistas, e que resolveram 
apoiar o governador Ratinho Junior na próxima eleição.

Lançando chapa
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CPI ouviu secretário 
de Fazenda e analista 
de contabilidade

RESPOSTAS afunilaram questionamento dos vereadores, direcionando que a gestão dos recursos era coordenada na Secretaria de Saúde

A  C P I  d a  C o v i d  d e 
Umuarama segue com oiti-
vas ouvindo testemunhas 
que possam colaborar com os 
trabalhos da Comissão. Até o 
momento foram ouvidas oito 
pessoas e, duas delas fala-
ram ontem (terça-feira, 20) e 
responderam aos questiona-
mentos dos parlamentares. 
Uma das testemunhas, foi 
o analista de contabilidade 
da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, Clodoaldo Rogério 
Sarlo. Outro que foi ouvido, foi 
o atual Secretário de Fazenda, 
Everaldo Marcos Navarro.

Como de costume, após os 
trâmites oficiais da reunião, 
a presidente da Comissão, 
vereadora Ana Novais ini-
ciou os questionamentos, 
pretendendo descobrir qual 
o trâmite da movimentação 
financeira das contas bancá-
rias do “Fundo Municipal de 
Saúde”, sobre como se faz a 
contratação de prestadores 
de serviços, dos hospitais 
locais e como os valores tra-
mitam na contabilidade e na 
Secretaria de Fazenda.

Todas as respostas apon-
taram que os gestores dos 
recursos, das contratações e 
das fiscalizações, serão a ex 
secretária de Saúde, Cecíla 
Cividini e a ex diretora de 
Saúde, Renata Figueiredo.

Ednei do Esporte, vice-pre-
sidente, indagou a respeito 
de quem era responsável por 
fazer o cadastro das emendas 
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Vacina
Vereadores convocaram para a reunião da CPI da Covid, que acon-

tecerá no dia 3 de agosto, de responsáveis por um laboratório, onde 
o prefeito Celso Pozzobom teria feito exames para comprovação se 

teria sido vacinado contra a covid-19. 

parlamentares. Solicitou infor-
mações a Sarlo sobre os con-
tratos da saúde, além das des-
pesas para a contratação de 
serviços e equipamentos para 
a saúde, e quem acompanha 
as despesas e a prestação das 
contas do Fundo Municipal de 
Saúde. Para o Secretário Marco 
Navarro, pediu esclarecimen-
tos se era comum a contra-
tação direta terceirizada na 
administração pública, tam-
bém sobre as notas fiscais 
de prestação de serviços das 
empresas da área da saúde. 

O relator Mateus Barreto, 
pediu informações ao con-
tador Clodoaldo sobre quem 
são os deputados estaduais 
e federais que enviaram as 
emendas parlamentares no 
ano de 2020 e 2021.

Cris das Frutas solicitou 
informações ao contador, deta-
lhes a respeito das licitações 

e contratações de empresas 
contempladas nos certames 
e questionou: “São sempre as 
mesmas empresas que vencem 
as licitações. Parece que elas 
estão ligadas ao grupo político 
da atual administração”, inda-
gou. A vereadora também res-
saltou que sobre a importância 
de uma publicidade mais clara 
e apresentação de oportuni-
dades que deveriam dar para 
outras empresas, numa situa-
ção de livre concorrência.

Já o vereador Sorrisal 
pediu para que o secretá-
rio Marco Navarro esclare-
cesse se houve compensa-
ção de IPTU (Imposto Predial, 
Territorial e Urbano), para 
algum hospital, fato que foi 
negado. Ao contador, o verea-
dor questionou sobre suas 
dúvidas sobre a auditoria rea-
lizada pelos médicos através 
da contratação de empresa.

Próxima semana
Os trabalhos da CPI da Covid seguem na próxima semana 

dia 27 de julho, quando serão ouvidas como testemunhas, 
a ex diretora da Saúde Renata Figueiredo Compagnole de 
Oliveira, e Lúcia Sampaio Dias, sócia da empresa Sampaio 
Dias & Vasquez de Souza Serviços de Enfermagem Ltda. 
Todas as reuniões são transmitidas em tempo real, tan-
to no site da Câmara, quanto na fanpage no facebook. A 

comissão conseguiu autorização do Ministério Público para 
ouvir Lucia e Renata, que foram presas durante a Operação 
Metástase, mas conseguiram pleitear pela prisão domiciliar.
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Contra variante Delta, 
Paraguai intensifica 
fiscalização na fronteira

Foz do Iguaçu - A partir desta 
quarta-feira (21), viajantes que 
queiram entrar no Paraguai para 
viagens ao interior ou à capital 
Assunção estarão sujeitos a novas 
medidas de fiscalização em locais 
como a Ponte Internacional da Ami-
zade. Os controles serão feitos no 
momento do registro do ingresso 
no país, no balcão da Direção-Geral 
de Migrações. O objetivo é criar bar-
reiras à entrada da variante Delta 
do novo coronavírus. As informa-
ções são do Portal H2Foz.

De acordo com o Ministério da 
Saúde Pública e Bem-Estar Social, 
para receber a autorização de 
entrada em território paraguaio 
será preciso apresentar resultado 
negativo de teste do tipo RT-PCR 
e certificado de vacinação inter-
nacional contra a febre amarela. 
Quem for de fora do Mercosul terá, 
também, de contar com seguro 
médico internacional.

A principal diferença em rela-
ção às regras anteriores é que 
haverá exigência de quarentena 
obrigatória de no mínimo cinco 
dias, que deve ser cumprida em 
hotel, domicílio ou albergue man-
tido pelo governo local. No quinto 
dia, será necessário fazer um novo 

Com doses extras, Foz deve ser a 1ª cidade 
do Paraná a vacinar toda a população adulta

Foz do Iguaçu deve ser um dos 
primeiros municípios brasileiros 
a encerrar a vacinação contra 
a covid-19 com ao menos uma 
dose na sua população adulta. 
Essa velocidade só será possível 
porque o Ministério da Saúde des-
tinou ao Município - e outros três 
da região de fronteira no Paraná 
(Barracão, Guaíra e Santo Antô-
nio do Sudoeste) - lote extra de 
imunizantes como estratégia de 
controle da circulação de novas 
variantes, como a delta (indiana). 

Nesta quarta-feira (21), adultos 
com 28 anos ou mais serão imuniza-
dos na cidade. Essa programação foi 
apresentada ontem ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e ao secre-
tário estadual da Saúde, Beto Preto, 
em uma visita técnica a um dos locais 
de vacinação em Foz como acom-
panhamento simbólico dessa nova 
estratégia de proteção nos municí-
pios que têm vizinhos estrangeiros.

Foz do Iguaçu tem a fronteira 
mais movimentada do País e um 
levantamento feito pelo Consulado 
do Paraguai na cidade indica que 
pelo menos 98 mil brasileiros moram 
no país vizinho, com trânsito intenso 
pela Ponte da Amizade. Diante dessa 
realidade, a Secretaria de Estado da 
Saúde solicitou 90 mil doses a mais 
para esses quatro municípios, o que 
possibilitará concluir esse primeiro 
ciclo. O governo federal acatou a 

Samu regional
O Ministério da Saúde anun-
ciou a habilitação do Samu 
da 6ª Regional de Saúde do 

Paraná, atendendo a um pedido 
do governador Ratinho Júnior, 
do secretário Beto Preto e do 
deputado Hussein Bakri (foto). 
Na prática, a partir de agora, 
o atendimento será custeado 

de forma tripartite entre União, 
Estado e municípios, dividindo 
os custos que, desde janeiro, 

eram bancados integralmente pelas nove prefeituras da região, 
num rateio conforme o número de habitantes.

Balanço legislativo
O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano, 
destacou a alta produtividade 
do Legislativo paranaense e 
a discussão e aprovação de 
matérias importantes para 
toda a sociedade. “Entre 
outras questões, também 
de suma importância para o 
Paraná, a discussão sobre o 
pedágio ganhou novo rumo, 
mais favorável aos paranaen-
ses. A ação da Assembleia 
foi decisiva, graças às audiên-
cias públicas sobre o tema 
em todo o Estado”, disse.

OAB-PR
A sede da OAB no Paraná 
completou 15 anos. Instalado 
no Bairro do Ahú, em Curi-
tiba, o edifício projetado pelo 
arquiteto Leonardo Costa 
Hauer foi inaugurado na 
gestão do presidente Manoel 
Antonio de Oliveira Franco 
(2004-2006). A OAB Paraná 
também reuniu várias lideran-
ças empresariais e de órgãos 
de classe em movimentos 
importantes, como “O Paraná 
que Queremos”, entre outras 
dezenas de eventos, pales-
tras, congressos, seminários 
e encontros da área jurídica.

“Terceira via”
O MDB (Movimento Demo-
crático Brasileiro) pretende 
lançar, ainda neste ano, 
a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) como pré-candi-
data à Presidência da Repú-
blica. O movimento é feito 
em paralelo ao de outros 
partidos que se classificam 
como de centro, que resolve-
ram colocar já, a pouco mais 
de um ano das eleições 
de 2022, o nome de seus 
pré-candidatos na rua como 
forma de testar qual deles 
poderia representar uma 
“terceira via” viável.

Fronteiras abertas
O Canadá planeja reabrir as 
fronteiras para viajantes total-
mente vacinados a partir de 7 
de setembro, caso a situação 
da pandemia continue contro-
lada. Para norte-americanos 
e residentes nos Estados 
Unidos, as portas reabrem 
no dia 9 de agosto, cerca de 
um mês antes. O governo 
canadense também está 
eliminando a política de qua-
rentena de três noites para 
os que chegam via aérea, a 
partir de 9 de agosto.

Profissões do futuro
O estudo Profissões Emergen-
tes na Era Digital: Oportuni-
dades e desafios na qualifi-
cação profissional para uma 
recuperação verde identifica 
tendências e 14 carreiras em 
ascensão no curto (2 anos), 
médio (5 anos) e longo prazo 
(10 anos) na indústria de 
transformação e nos servi-
ços produtivos. Essas novas 
profissões, relacionadas 
com a digitalização do setor, 
poderão ser responsáveis 
por 767,5 mil oportunida-
des de trabalho, das 14,9 
milhões de vagas, nos próxi-
mos 10 anos.

Profissões do 
futuro II
O estudo aponta que além 
das mudanças nos empre-
gos existentes, as novas 
tecnologias habilitadoras da 
Indústria 4.0, relacionadas 
com a digitalização - como 
internet das coisas (IoT), 
computação em nuvem 
(cloud), big data e inteligên-
cia ar tificial - têm o poten-
cial de reduzir a desigual-
dade social e os recursos 
utilizados, e aumentar a 
participação das mulheres e 
dos jovens, a eficiência e a 
competitividade do país.

sugestão e 45 mil já foram encami-
nhadas, sendo 37 mil a Foz.

“É necessário um controle 
sanitário para que consigamos 
ter uma promoção de saúde nos 
padrões que desejamos para o 
Brasil e para os demais países da 
América do Sul. A imunização na 
fronteira tem um papel de grande 
relevo na região, justamente pelo 
trânsito dos cidadãos dos países 
vizinhos que podem trazer doen-
ças para o nosso País”, disse o 
ministro Marcelo Queiroga.

Durante o evento, quatro brasi-
leiros que têm dupla nacionalidade 
foram vacinados pelo ministro e 
pelo secretário para simbolizar o 
ato na região. “A nossa fronteira 
tem 84 etnias. Elas cruzam a ponte 
todos os dias, e, se somarmos 
os municípios que fazem divisa 
tanto com o Paraguai quanto com 
a Argentina, temos um milhão de 
habitantes, além do maior porto 
seco da América Latina. Controlar 
a transmissão da doença nessa 
região é um desafio muito grande, 
e essa imunização na fronteira é 
uma política acertada para reforçar 
a proteção”, disse o prefeito de Foz 
do Iguaçu, Chico Brasileiro.

“Nós já estamos com 70% da 
nossa população adulta vacinada 
com a primeira dose e 20% com a 
segunda dose. Acreditamos que 
até agosto a gente alcance 100% da 

população adulta com a primeira 
dose”, disse a secretária municipal de 
Saúde, Rosa Maria Jerônymo durante 
a visita do ministro e secretário.

CALENDÁRIO
O ministro afirmou que há pre-

visão de chegada de mais doses 
ao governo federal, e o Ministério 
da Saúde estima que a população 
adulta receba pelo menos uma 
dose, ou dose única, até o fim de 
setembro. O calendário da pasta 
coincide com as datas divulgadas 
pelo governo do Estado.

“Até setembro, todos os brasi-
leiros com mais de 18 anos devem 
ter recebido ao menos uma dose 
de vacina contra a covid-19, e, 
concomitantemente, 50% da 
população já deve estar imuni-
zada com as duas doses”, disse. 

Há expectativa de distribuir 40 
milhões de doses em julho a todo 
o País, o que será reforçado com o 
anúncio de segunda (19) da Pfizer/
BioNTech, de entrega de 13 milhões 
ao governo federal até 1º de agosto.

VISITA
O ministro Queiroga e o secretá-

rio Beto Preto visitaram o Hospital 
Municipal Padre Germano Lauck, 
em Foz. A unidade conta atual-
mente com 137 leitos exclusivos 
para atendimento à covid-19, sendo 
70 UTIs e 67 enfermarias.

teste de detecção do Sars-CoV-2.

EM FOZ
O anúncio de novos controles 

gerou dúvidas quanto à circulação 
de pessoas entre Foz do Iguaçu e 
Cidade do Leste, que não deve ser 
afetada. Brasileiros que cruzam a 
fronteira pela manhã, passam o 
dia no lado paraguaio e retornam 
à Terra das Cataratas à tarde, por 
exemplo, poderão continuar a fazê-
-lo sem alterações na rotina.

A VARIANTE
Identificada primeiramente 

na Índia, a variante Delta é con-
siderada mais transmissível que 
as mutações anteriores do novo 
coronavírus. No Brasil, são mais 
de 100 casos já identificados.

No Paraná, até ontem eram 13 
confirmações nas cidades de Arau-
cária, Piên, Curitiba, Piraquara, São 
José dos Pinhais, Apucarana, Manda-
guari, Rolândia e Francisco Beltrão. 
Desses infectados, seis morreram.

Vigilância fica mais acirrada para tentar conter nova variante

REPRODUÇÃO



5Quarta-feira, 21 de julho de 2021  LOCAL

Casos de covid
ficam abaixo de
35 em Umuarama

Estado registra 498 novos casos 
de dengue; total chega a 27 mil

O Informe semanal da den-
gue, divulgado ontem (20) pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
registra 498 novos casos da 
doença. Agora, o período epide-
miológico com início em agosto 
do ano passado soma 27.170 
casos confirmados e 32 óbitos. 
A publicação desta semana 
aponta que 289 municípios têm 
casos confirmados, atingindo 
as 22 Regionais de Saúde.

Ainda de acordo com o 
balanço, 17 municípios apresen-
tam casos de dengue grave e 41 

apresentam casos de dengue 
com sinais de alarme. O Informe 
registra 91.280 notificações no 
período, 855 a mais que na 
semana anterior, presentes em 
361 municípios paranaenses.

“Os números confirmam que 
o vírus da dengue continua cir-
culando no Paraná e afetando 
muitas pessoas. Nosso alerta 
constante ressalta a principal 
forma de prevenção da dengue 
que é a eliminação dos cria-
douros do mosquito transmis-
sor da doença, o Aedes aegypti, 

evitando pontos que acumulem 
água nos quintais e nos ambien-
tes internos dos domicílios”, afir-
mou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Técnicos das 22 Regionais 
de Saúde promovem nesta 
semana, junto a todos os 
municípios, o monitora-
mento do Programa Municipal 
de Controle da Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus de 
forma a avaliar as ações rea-
lizadas na prevenção de ocor-
rência de casos e epidemias.

O Boletim Covid divulgado 
ontem (terça-feira, 20) traz a boa 
notícia de que, pela primeira 
vez no mês, o número de novos 
casos diários de covid-19 ficou 
abaixo de 35. Ontem foi anun-
ciado que 33 pessoas apresen-
taram resultado positivo para o 
coronavírus, sendo 13 mulheres, 
19 homens e uma criança. Até 
agora o dia 1º de julho havia sido 
o dia com menor registro: 42.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama informa 
ainda que o número de mortes 
por complicações da doença 
subiu para 289 com a confirmação 
de mais três óbitos: dois homens, 
um de 39 anos e outro de 65 anos, 
ambos no dia 19 no Hospital 
Cemil, além de uma mulher de 72 
anos, no dia 9 no Hospital Nossa 
Senhora Aparecida.

Desde o início da pande-
mia, em março do ano pas-
sado, 36.938 pessoas busca-
ram atendimento médico no 
Ambulatório de Síndromes 
Gripais (Tenda Covid) e nos 
ambulatórios, todas com sin-
tomas de gripe. Desse total, 
17.718 casos foram descar-
tados e 15.199 confirmados, 
sendo que 1.869 estão em tra-
tamento médico domiciliar e 
13.025 estão recuperados.

Nos hospitais locais, com 
alas exclusivas para trata-
mento da covid-19, das 64 
vagas nos leitos de enfer-
marias, 54 estavam ocupa-
das nesta terça-feira (84%), 
assim como 22 dos 37 leitos 
de UTI (59,5%).

NO PARANÁ
A Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou ontem (20) mais 
2.657 casos confirmados e 95 
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 
1.342.863 casos confirmados 
e 33.720 óbitos. Há ajustes ao 
final do texto.

Os casos confirmados divul-
gados são de janeiro (14), feve-
reiro (14), março (244), abril 
(137), maio (92), junho (202) e 
julho (1.954) de 2021.

INTERNADOS
O informe relata que 

1.474 pacientes com diag-
n ó s t i co  co n f i r m a d o  d e 
covid-19 estão internados. 
São 1.148 pacientes em 
leitos SUS (636 em UTIs e 
512 em enfermarias) e 326 
em leitos da rede particu-
lar (157 em UTIs e 169 em 
enfermarias).

Há outros 1.836 pacien-
tes internados, 884 em lei-
tos de UTI e 952 em enfer-
m a r i a s ,  q u e  a g u a r d a m 
resultados de exames. Eles 
estão nas redes pública e 
particular e são conside-
rados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos
A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 95 pacientes. São 

45 mulheres e 50 homens, com idades que variam de 22 a 96 
anos. Os óbitos ocorreram de 17 de março a 20 de julho de 2021.

NOS hospitais com alas para tratamento da covid-19, das 64 vagas nos leitos de enferma-
rias, 54 estavam ocupadas e 22 dos 37 leitos de UTI (59,5%)
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                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público 
que REQUEREU ao IAP, a Licença de Instalação para a implantação do 
empreendimento Conjunto Habitacional Vera Cruz do Oeste I (5ª etapa),
localizado no município de Vera Cruz do Oeste.

Eles & elas
No recorte por gênero, os 
índices são semelhantes 
ao cenário nacional: entre 
homens, 4,6% disseram que 
“aumenta” a intenção de 
voto; 76,2% responderam 
“não altera”, e 15,8% infor-
maram “diminui”. Entre as 
mulheres, os índices ficaram 
em 6,9%, 75,6% e 11,8%, 
respectivamente. 

Conservadores 
Outro ponto de destaque da 
pesquisa é que a vontade 
de votar em candidato gay 
cai gradativamente à medida 
que aumenta a faixa etária 
dos entrevistados.  

Rejeição
No recorte por regiões do 
País, verifica-se que a rejei-
ção a um candidato gay é 
alta - acima dos 12 pontos 
percentuais - em todas elas. 
Leia detalhes no site 
da Coluna.

Panorama
O Sudeste, com 7,5%, e o 
Sul - terra de Eduardo Leite 
- com 6,3% são as regiões 
onde um candidato gay mais 
teria aprovação. E, curiosa-
mente, é o Sul quem lidera 
a maior rejeição entre as 
regiões, em 15,9%. 

Injeção
Embora os índices sejam 
bem distantes, os 5,8% 
que indicam apoio a um 
candidato gay podem ser 
uma mola propulsora para o 
PSDB preparar a exposição 
de Leite e seu programa 
de Governo.

What?!
Famosa por perseguir na 
zona rural (sem sucesso) 
um chupa-cabras extrater-
restre no início dos anos 

Nem tanto 
A revelação do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) de 
que é homossexual não rendeu, ainda, uma repercussão 

positiva eleitoral para sua pré-candidatura a presidente da 
República. Nova rodada nacional da Paraná Pesquisas / 

Coluna Esplanada indica que esse marketing político, se foi 
o caso, pode render apoio entre eleitores LGBTQ, mas não 
converte simpatia em votos. A Paraná perguntou: “O fato 

de um candidato a presidente ser gay aumenta, diminui ou 
não altera sua vontade de votar nele?” Apenas 5,8% dos 
entrevistados disseram que “aumenta” e, para a maioria 
(75,9%), o fato “não altera” a intenção de voto; 13,7% 

informaram que “diminui”. Outros 4,6% não souberam res-
ponder. A pesquisa ouviu 2.033 habitantes de 192 cidades 
de todos os estados e DF, de 15 a 19 de julho, em entre-

vistas pessoais telefônicas não robotizadas.

2000, a pequena cidade 
de Nova York, no Estado 
do Maranhão, agora pode 
ganhar uma estátua da 
Liberdade, de tamanho 
similar à original da cidade 
norte-americana. A ideia é 
do senador Roberto Rocha. 

“Arquiteto”
Rocha apelou ao empresário 
Luciano Hang, dono das lojas 
de departamentos Havan, 
para um possível patrocínio. 
Como notório, as mais de 
100 lojas do “Véio da Havan” 
têm uma réplica da estátua 
(em tamanho menor) na 
frente das unidades. 

Efeito Fundão 
Menos um: o deputado 
Marcelo Ramos saiu do 
grupo de WhatsApp de 
líderes da Base do Governo 
e sinaliza fazer oposição 
ao presidente Bolsonaro. A 
próximos, considera ter sido 
usado na aprovação, em 
plenário, do reajuste bilioná-
rio do fundo eleitoral. 

Voto e recibo
Atento, o deputado e ex-mi-
nistro Marcelo Álvaro distri-
buiu print de carta enviada à 
Mesa Diretora avisando que 
votou contra o aumento bilio-
nário do fundo eleitoral. 

MERCADO
Saladão digital
Os supperapps, espécie de 
ecossistema que concentra 
várias ações em um só apli-
cativo, devem crescer 32% 
no Brasil. A tendência, que 
começou com o WeChat, 
na China, tem se estendido 
aqui. Hoje, empresas do 
varejo têm adotado essa 
linha e oferecem ao consu-
midor variadas atividades e 
produtos dentro do mesmo 
ambiente digital.
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Saúde disponibiliza oxímetros para 
pacientes em tratamento de covid

OS OXÍMETROS são repassados aos pacientes após a assinatura de um termo de empréstimo

A Secretaria de Saúde 
de Umuarama está dispo-
nibilizando oxímetros para 
pacientes que estão fazendo 
tratamento contra a covid-19 
em suas residências. Os oxí-
metros são equipamentos 
importantes para monitorar 
a porcentagem de oxigênio 
no sangue e os batimentos 
cardíacos e 121 desses dis-
positivos foram repassa-
dos às Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município 
ontem (terça-feira, 20).

O prefeito Celso Pozzobom 
acompanhou a distribuição 
dos equipamentos e a secre-
tária de Saúde, Maria Harue 
Takaki detalhou que havia, 
até ontem, 120 pacientes com 
covid sendo acompanhados 
pelas equipes multidiscipli-
nares da pasta. “A orientação 
nº 47/2020 da Sesa (Secretaria 
de Estado da Saúde) fala sobre 
síndromes respiratórias e 
indica que esses pacientes 

devem ser monitorados por 
avaliação de oximetria, sobre-
tudo gestantes ou puérperas 
e pessoas de 35 a 60 anos que 
tenham hipertensão, diabetes 
ou obesidade”, relata.

Porém, a secretária res-
salta que o município não 
só monitora os pacientes 
nas UBSs, no Ambulatório 
de Síndromes Gripais ou no 
Pronto Atendimento 24 Horas, 
como está cedendo o oxímetro 
para o cidadão verificar a satu-
ração do oxigênio em qualquer 
horário que se fizer necessário. 
“A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, está fazendo algo a 
mais e acima dos critérios da 
nota orientativa da Sesa. O 
médico pode solicitar o uso 
desse equipamento conforme 
fizer a avaliação”, explica.

Pozzobom foi pessoal-
mente até a casa de uma 
família, moradora na Zona 
III, para fazer a entrega do 

dispositivo. “Nesta residência 
há cinco pessoas da mesma 
família positivadas e que 
estão recebendo o acompa-
nhamento dos profissionais 
da Secretaria de Saúde. Para 
nós é muito importante poder 
levar esse pequeno aparelho, 
mas que tem uma importân-
cia muito grande no auxílio 
dos pacientes infectados pela 
covid-19”, pontuou o prefeito.

EMPRÉSTIMO
Os oxímetros são repas-

sados aos pacientes após a 
assinatura de um termo de 
empréstimo. Os profissionais 
das UBS auxiliam e instruem 
sobre o funcionamento do dis-
positivo. “Pessoas saudáveis 
têm um nível de saturação de 
oxigênio no sangue entre 95% 
e 100%, já os pacientes gra-
ves podem ter um nível entre 
70% e 80%. Desta forma, é 
de extrema importância esse 
monitoramento”, indica Harue.

O que é oximetro
O oxímetro é um aparelho que mede o nível de oxigênio no 
sangue. Eles ajudam a saber quanto oxigênio o sangue está 

transportando. “Quando o nível de oxigênio é baixo, as células do 
seu corpo podem ter dificuldade de trabalhar apropriadamente”, 
complementa Maristela de Azevedo Ribeiro, diretora de Atenção 

Primária em Saúde, acrescentando que níveis muito baixos de 
oxigênio podem sobrecarregar o coração e o cérebro.

PR acelera vacinação com lote extra para a fronteira
Foz do Iguaçu deve ser 

um dos primeiros municípios 
brasileiros a encerrar a vaci-
nação contra a Covid-19 com 
ao menos uma dose na sua 
população adulta. Essa veloci-
dade só será possível porque o 
Ministério da Saúde destinou 
ao município e outros três da 
região de fronteira no Paraná 
(Barracão, Guaíra e Santo 
Antônio do Sudoeste) um lote 
extra de imunizantes como 
estratégia de controle da cir-
culação de novas variantes, 
como a delta (indiana).

Hoje (quarta-feira, 21), 
adultos com 28 anos ou mais 
serão imunizados na cidade, 

enquanto a vacinação caminha 
na faixa dos 30 desde o final de 
semana. Essa programação foi 
apresentada ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e ao 
secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto, em uma visita téc-
nica a um dos locais de vaci-
nação em Foz do Iguaçu como 
acompanhamento simbólico 
dessa nova estratégia de pro-
teção nos municípios que têm 
vizinhos estrangeiros.

Foz do Iguaçu tem a fron-
teira mais movimentada do 
País e um levantamento feito 
pelo Consulado do Paraguai 
na cidade indica que pelo 
menos 98 mil brasileiros 
moram no país vizinho, com 
trânsito intenso pela Ponte da 
Amizade. Diante dessa reali-
dade, a Secretaria de Estado 
da Saúde solicitou 90 mil 
doses a mais para esses qua-
tro municípios, o que possibi-
litará concluir esse primeiro 
ciclo. O governo federal aca-
tou a sugestão e 45 mil já 
foram encaminhadas. 

“É necessário um controle 

sanitário para que consiga-
mos ter uma promoção de 
saúde nos padrões que dese-
jamos para o Brasil e para os 
demais países da América do 
Sul. A imunização na fron-
teira tem um papel de grande 
relevo na região, justamente 
pelo trânsito dos cidadãos 
dos países vizinhos que 
podem trazer doenças para 
o nosso País”, disse o minis-
tro Marcelo Queiroga.

PROGRAMAÇÃO foi apresentada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ao secre-
tário estadual da Saúde, Beto Preto, em visita em Foz do Iguaçu

Calendário
O ministro afirmou que há 

previsão de chegada de 
mais doses ao governo fe-

deral, e o Ministério da Saú-
de estima que a população 
adulta receba pelo menos 
uma dose, ou dose única, 
até o final de setembro. O 

calendário da pasta coincide 
com as datas divulgadas 

pelo Governo do Estado. Há 
expectativa de distribuir 40 
milhões de doses em julho 
a todo o País, o que vai ser 
reforçado com o anúncio 
feito na segunda (19) pela 

Pfizer/BioNTech, de entrega 
de 13 milhões ao governo 
federal até 1º de agosto.
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Prefeitura vai leiloar veículos,
máquinas e sucatas inservíveis

TODOS os bens que foram disponibilizados podem ser vistoriados no Pátio Municipal, que 
fica na rodovia PR-480, na saída para o distrito de Serra dos Dourados

A Secretaria Municipal de 
Administração de Umuarama 
vai leiloar veículos e máquinas 
inservíveis, além de sucatas. 
A ação acontecerá no dia 10 
de agosto, às 9h, no Anfiteatro 
Haruyo Setegutte, que fica no 
paço municipal. O edital, com 
todos os detalhes, pode ser 
acessado no site da Prefeitura. 
Será um leilão presencial e 
quem arremata os lotes serão 
as pessoas que oferecerem o 
maior lance verbal.

Todos os bens que foram 
disponibilizados podem ser 
vistoriados no Pátio Municipal, 

que fica na rodovia PR-480, na 
saída para o distrito de Serra 
dos Dourados, entre as 8h e às 
11h30 e das 13h30 às 17h, até 
a data da realização do leilão.

São 27 lotes, que incluem 
rolos compactadores, carros, 
ônibus, motoniveladoras, 
motocicleta e até um cofre de 
aço. “Podem participar do lei-
lão presencial pessoas físicas, 
jurídicas ou firmas individuais. 
Lembrando que o pagamento 
deve ser feito à vista”, destaca 
o secretário de Administração 
Cleber Bomfim.

O secretár io  também 

ressalta que a entrega do 
bem será somente para o 
arrematante, ou com auto-
rização por escrito e firma 
reconhecida no caso de 
outra pessoa. “No caso de 
bens que possuem docu-
mentação junto ao Detran/
PR, eles só poderão ser reti-
rados após a apresentação 
do recibo de compra e venda 
devidamente preenchido e 
reconhecido firma em car-
tório, bem como apresen-
tação de cópia autenticada 
na divisão de patrimônio no 
município”, destaca.

UBS Jardim União atenderá atenção 
primária à saúde e suspeitas de covid

COM reforma, unidade passará a atender casos suspeitos de covid-19 e de atenção 
primária em saúde

A Unidade Básica de 
Saúde do Jardim União 
(Cohapar I) foi reformulada e 
a partir de amanhã (quinta-
-feira, 22) passará a atender 
casos suspeitos de covid-19 
e também atenção primá-
ria em saúde. Para garantir 
a segurança dos pacientes e 
da equipe, o prédio foi ‘fra-
cionado’ em dois ambientes 
isolados um do outro.

“O posto de saúde tem 
duas portas de acesso, por 
isso foi possível essa divi-
são física. Assim, teremos 
entrada exclusiva para os 
pacientes suspeitos de 
covid, sem nenhum con-
tato com os demais usuá-
rios da unidade. E haverá 
também duas equipes pro-
fissionais distintas”, expli-
cou a secretária municipal 
de Saúde, Maria Harue.

Com isso, todas as 18 
UBS da cidade estão em 
pleno funcionamento tam-
bém para os casos não-co-
vid, normalmente atendi-
dos pela atenção primária. 
“Apesar da pandemia, que 
aumentou bastante a carga 
de trabalho e ocupou pra-
ticamente todas as estru-
turas, a população não 
pode ficar desguarnecida 
nas suas demais neces-
sidades em saúde. Com 
a redução no número de 
casos, aos poucos as uni-
dades vão retomando o 

atendimento normal”, expli-
cou a secretária.

Além disso, Harue lem-
brou que outras unida-
des em reforma ou cons-
trução estão em fase final 
de obras, devendo entrar 
em operação em poucas 
semanas. É o caso das UBS 
do Parque Jabuticabeiras, 
Jardim Panorama e distrito 
de Serra dos Dourados, que 
foram reformadas e amplia-
das, restando apenas a 
entrega dos móveis e equi-
pamentos já licitados, o 
Posto de Saúde Central e a 
unidade de Santa Eliza, que 
serão novas unidades.

“O Posto Central está em 
fase de acabamento ao lado 
do Pronto Atendimento 
24h, já a unidade de Santa 
Eliza está sendo implan-
tada nas instalações da 
antiga creche, que foram 
totalmente revitalizadas e 
adaptadas para o atendi-
mento ao público na área 
de saúde. São melhorias 
importantes definidas pelo 
prefeito Celso Pozzobom 
com altos investimentos 
para que a população tenha 
um atendimento mais 
humano e confortável”, 
completou a secretária da 
Saúde de Umuarama.

“Bora Jogar” ganha mais 
um núcleo e atenderá 
crianças do Parque Tarumã

A FAIXA etária de atendimento aos jovens atletas será dos 10 aos 17 anos e ainda há 
vagas disponíveis

A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer abrirá, na pró-
xima semana, mais um núcleo 
de treinamento do Projeto 
Bora Jogar – Escolinha de 
Futebol. A partir da próxima 
terça-feira (27), haverá trei-
nos no campo de futebol do 
Parque Tarumã, sempre às 
terças e quintas, das 9h às 11h. 
“Estamos respeitando todos os 
protocolos para conter a pro-
pagação da covid-19 nas ati-
vidades da Smel e no futebol 
vai ser da mesma forma, para 
ofertar opção de atividade 
física com toda segurança aos 
alunos e instrutores”, disse o 
secretário Jeferson Ferreira 
(Esporte e Lazer).

No núcleo do Tarumã os 

treinos serão ministrados pelo 
professor Milton Laurindo, 
popular Miltão. A faixa etária 
de atendimento será dos 10 
aos 17 anos e ainda há vagas 
disponíveis. “Para inscrever as 
crianças, os pais ou responsá-
veis deverão ir até a Secretaria 
de Esportes (no Ginásio de 
Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa) para retirar a 
ficha de inscrição e o termo de 
responsabilidade”, orientou o 
secretário Jefinho.

Além do Tarumã, o projeto 
já acontece nos bairros Ouro 
Branco e Parque Bonfim, nos 
distritos de Serra dos Dourados 
e Lovat e também no Estadio 
Lúcio Pipino, na região central 
de Umuarama.
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Obras de duplicação da PR-323 estão 
avançando em bom ritmo no Noroeste

COM investimento de R$ 66,1 milhões, o Governo do Estado vai resolver o principal gargalo logístico para quem chega ao município por Guaíra

A execução das obras de 
duplicação da PR-323 em 
Umuarama, segue dentro 
cronograma, com previsão de 
entrega para março de 2022. 
A modernização do Trevo do 
Gauchão e a modernização 
de 4,4 quilômetros da rodovia 
vão atualizar uma estrutura 
projetada nos anos de 1980 
e que não comporta mais o 
tráfego na região.

O secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, vistoriou as obras 
na última segunda-feira (19), 
acompanhado do secretário de 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes, 
e do prefeito da cidade, Celso 
Pozzobom. O canteiro prin-
cipal é no trevo de acesso a 
Mariluz, onde o trânsito já foi 
desviado. Também já teve 
início o alargamento da pista 
para a duplicação.

“Estamos diante de uma 
das obras mais importantes 
do Estado. Um investimento 
de mais de R$ 60 milhões que 
trará mais segurança e mobi-
lidade a todos que moram e 
trafegam pela PR-323”, desta-
cou Sandro Alex.

“Nós estamos dentro do 
cronograma. Temos um prazo 
máximos de 12 meses e nosso 
objetivo, junto com o governa-
dor Ratinho Júnior, é entregar 
antes disso por entendermos 
que é uma obra fundamen-
tal, devido ao grande tráfego 
de veículos diariamente na 
região”, completou.

Com investimento de R$ 
66,1 milhões, o Governo do 
Estado vai resolver o prin-
cipal gargalo logístico para 
quem chega ao município por 
Guaíra (vindo do Paraguai ou 
do Mato Grosso do Sul) ou de 
Maringá e Cianorte.

A região que recebe as obras 
tem um complexo industrial. 
As melhorias vão beneficiar as 
empresas e os trabalhadores 
locais, além de melhorar a segu-
rança e agilidade do tráfego.

De acordo com o secre-
tário Márcio Nunes, como 
complemento para a obra, 
Umuarama terá uma Zona de 
Processamento de Exportação. 
“Todos os produtos locais que 
forem para exportação terão 
imposto diferenciado para que 
possamos trazer competitivi-
dade e renda”, disse.

Distrito industrial
A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) é um distrito 

industrial onde empresas operam com suspensão de impostos, 
liberdade cambial (não são obrigadas a converter em reais as 
divisas obtidas nas exportações) e têm procedimentos admi-

nistrativos simplificados. Atualmente existem no Brasil 24 ZPEs. 
O prefeito Celso Pozzobom disse que a obra na rodovia trará 

desenvolvimento econômico para uma região que fica a mais de 
500 quilômetros da Capital. “Novas empresas devem se instalar 
na cidade, novos investimentos vão acontecer já nos próximos 

meses, conforme a duplicação vai sendo realizada”, contou.

Obra
Localizado a poucos metros do Aeroporto Municipal Orlando de 

Carvalho e do Parque Industrial, o Trevo do Gauchão vai dar lugar 
a um viaduto de duas alças. Também será realizada a duplicação 
da PR-323 até o trevo de acesso a Mariluz, que dará lugar a mais 
uma interseção em desnível, no entroncamento com a PR-468. 

Na altura do trevo, no km 300, a rodovia será rebaixada de 7 a 8 
metros, preservando o alinhamento e os acessos dos empreendi-
mentos que ficam nas margens, e fazendo com que as trincheiras 

de acesso passem por cima da rodovia.

Outro viaduto
No trevo de acesso à Mariluz (PR-468) haverá outro viaduto para 
dar maior mobilidade de retorno para os veículos. Diferente do 
acesso ao Gauchão, nesse ponto, o chamado km 304, a PR-323 
passará por cima da obra da trincheira, possibilitando que as 

marginais fiquem no nível atual.

No trecho de 4,4 quilômetros haverá a duplicação e vias marginais. Após a trincheira no acesso a Mariluz 
ainda haverá uma extensão da obra por 700 metros, com encerramento previsto para o km 304,1 da 

PR-323. Essa duplicação será efetivada pelo alargamento da pista existente, o que minimiza o impacto às 
propriedades lindeiras e os custos com desapropriações. As vias marginais foram dispostas de forma a 
expandir e complementar as laterais. Elas terão como finalidade separar o tráfego local para o de longa 

distância, permitindo o disciplinamento dos pontos de ingresso e egresso da rodovia. Ao longo do trecho 
estão previstas diversas agulhas de entrada/saída.

Vias marginais
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e
Geociências (SEPEAG) está na segunda edição; evento
é on-line com participação gratuita

Engenharias: Unipar é parceira do CREA-PR
em evento digital programado para o
mês que vem

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidade de Umuarama, por 
meio dos cursos de Engenharia, é 
parceria do CREA-PR na realização 
da 2ª Semana Paranaense de 
Engenharia, Agronomia e 
Geociências Digital (SEPEAG).

O evento será realizado de 9 a 13 de 
agosto, de forma remota e com 
participação gratuita e aberta a 
todos os interessados, inclusive com 
a emissão de certificados aos 
inscritos; para certificação é 
necessário fazer a inscrição até 13 
de agosto.

A programação foi montada com 
temas centrais para cada dia do 
evento: Empresariado, Acessibili-
dade, Encontro de Lideranças, 
Jovens Profissionais e Profissionais. 
Estes assuntos serão trabalhados 
em painéis com 21 palestrantes de 
renome em suas áreas de atuação.

Para o coordenador das Engenhari-
as da Unipar, professor Everlei 
Câmara, a parceria é importante 
para integrar os acadêmicos, 
professores e egressos das 
Engenharias com o Conselho 
Profissional, a fim de oportunizar e 
usufruir dos benefícios proporciona-
dos por ele à classe. “O CREA-PR é 
parceiro em diversas atividades. Sua 
preocupação não está somente na 
fiscalização do exercício profission-
al, mas também na formação dos 
acadêmicos das Engenharias e na 
capacitação continuada de seus

profissionais”, pontuou.

As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas no link 
https://crea-
web2.crea-pr.org.br/creaweb.even-
tos/inscricao/eventos.

O evento será transmitido ao vivo, 
pelo canal do CREA-PR no Youtube 
(youtube.com/creaparana).

MOSTRA FOTOGRÁFICA

Para reforçar a temática da 
Acessibilidade, parte importante da 
programação da 2ª SEPEAG, o 
Crea-PR promoverá uma Mostra 
Fotográfica intitulada “Retratos da 
Acessibilidade”. Podem participar 
fotografias enviadas até 23 de julho 
(pelo link https://bit.ly/36BTPLe), 
abertas para votação do público de 
27 de julho a 05 de agosto.
Confira o regulamento da Mostra 
em https://bit.ly/3ej3MBr e 
participe!

Acusado de abusar sexualmente 
da filha de 12 anos está foragido

A Polícia Civil do Paraná 
está em busca de um homem 
de 31 anos, suspeito de ter 
abusado sexualmente da 
própria filha. De acordo com 
o Delegado de Iporã, Tiago 
Soares, no dia 12 de julho 
deste ano foi registrada na 
Delegacia de Iporã uma ocor-
rência narrando abuso sexual 
de uma menina de apenas 12 
anos de idade. O crime teria 

sido cometido supostamente 
por seu pai, E.F.S., 31 anos, 
na cidade de Francisco Alves 
(município localizado a 70 qui-
lômetros de Umuarama).

Na ocasião, a própria 
criança teria procurado o 
Conselho Tutelar para narrar o 
fato, que aconteceu, segundo 
ela, no dia 10 de julho. A 
menina foi encaminhada 
imediatamente a psicóloga 

da rede de proteção, sendo 
colhida a informação de que 
ela teria sido abusada sexual-
mente várias vezes pelo pai, 
inclusive mantendo relações 
sexuais, e que o último fato 
teria ocorrido no dia 10.

A criança ainda afirmou que 
procurou o auxílio do Conselho 
Tutelar após realizar consultas 
na internet onde havia o incen-
tivo a denúncia nestes casos.

“Tendo em vista a ausên-
cia de situação de flagrante, 
o investigado foi intimado 
a prestar declarações na 
Delegacia de Polícia. Em seu 
interrogatório, confirmou 
que teria mantido relação 
sexual com própria filha no 
dia 10 deste mês, mas negou 
que teria acontecido mais de 
uma vez. Quanto a motiva-
ção, não deu maiores deta-
lhes, afirmando apenas que 

foi um ato impensado e não 
sabia porque havia come-
tido”, informou o delegado.

Diante desses fatos, foi 
solicitada a prisão preven-
tiva do autor, devidamente 
expedida pela Justiça. No 
entanto,  até o presente 
momento, apesar de diver-
sas diligências da Polícia 
Civil, a fim de localizá-lo, ele 
não foi encontrado, estando 
dessa forma foragido.

Procurado
A Polícia Civil de Iporã solicita o auxílio a população a fim de in-

formar o atual paradeiro do investigado, que podo ser informado 
através do telefone da Delegacia de Iporã (44) 3652-1262, pelo dis-
que denúncia 181, e pelo telefone da Polícia Militar 190. O crime 

de estupro de vulnerável cometido contra a menor está descrito no 
art. 217-A do Código Penal, e prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.

Suspeitos de participar de assalto 
são liberados por falta de provas

Dois homens de 19 e 
22 anos foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia de 
Umuarama e depois liberados 
por falta de provas no envolvi-
mento com outros dois assal-
tantes (ainda não identifica-
dos) que teriam cometido um 
roubo nas proximidades de 
Goioerê.

O crime aconteceu por volta 
das 0h30 de ontem (20), à beira 
da rodovia PR-468, quando dois 
homens armados invadiram 
uma propriedade rural situada 
perto do Rio Goioerê e rende-
ram o morador de 66 anos.

A vítima disse à polícia que 
a dupla armada arrombou a 
porta da cozinha e queriam 
objetos de valor. Como não 
encontraram nada, resolve-
ram levar um freezer, que foi 
colocado na carroceria da 
caminhonete GM/S10, de cor 
azul, placas GVI-1815, de pro-
priedade do morador.

Os policiais do 25º BPM 
emitiram um alerta para as 
outras equipes da região e foi 
naquele momento que des-
cobriram que havia dois sus-
peitos já abordados por uma 
equipe do 7º Batalhão de 

Polícia Militar, em Cruzeiro do 
Oeste.

Com a dupla os policiais 
encontraram um celular, onde 
havia conversas sobre a nego-
ciação de um veículo com as 
mesmas características do que 
havia sido roubado, combi-
nando a entrega no Paraguai, 
além de uma fotografia de um 
suspeito, que foi reconhecido 
pela vítima do roubo.

O veículo não foi localizado, 
mas os suspeitos, depois de 
ouvidos, tiveram seus tele-
fones recolhidos para uma 
perícia.

A demolição da pista de skate da Praça das Gurucaias, localizada na frente do Bosque Uirapuru, em Umuarama, 
provocou protesto por um grupo de skatistas ontem (terça-feira, 20). Os esportistas se reuniram na frente à Prefeitura. 
Os skatistas classificam a destruição como “arbitrária”, já que teria sido realizada sem consulta à comunidade que prática 

o esporte, que neste ano faz sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio, e que tem vários brasileiros como grandes campeões. 
A prefeitura alega que o local está sendo revitalizado, obra que compreende a troca de todo o calçamento, remoção de 
troncos, árvores condenadas e construções, além da construção de novo espaço de lazer e convivência na parte central, 

com piso em concreto e bancos para os frequentadores, e ainda plantio de grama e ajardinamento.
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CELTA 1.0 LT                                             11/12                PRETO                        COMPLETO                                             R$ 28.900,00

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

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

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

TRACKER LTZ II                                         13/14                BRANCO                     COMPLETO, AUT, COURO, TS                 R$ 69.900,0

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

AFSU começa negociações
para retornar às competições

A diretoria da Associação 
de Futsal de Umuarama (AFSU) 
publicou em suas redes sociais 
que começou as negociações 
com as entidades responsá-
veis pelas competições a qual 
o time estava participando. A 
reunião é para decidir sobre a 
volta do time, após o acidente 
envolvendo o time da delega-
ção do Umuarama Futsal.

De acordo com a direto-
ria o momento ainda é deli-
cado porque envolve a recu-
peração de cada membro da 

equipe (atletas e comissão 
técnica). Porém, a previsão é 
que no próximo mês a grande 
maioria esteja apta a retornar 
para as quadras. Ainda há 
negociações e contatos com 
novos atletas para compor o 
elenco até que todos estejam 
aptos ao retorno.

O time do Umuarama Futsal 
se envolveu em um grave aci-
dente no dia 8 de julho, na 
BR-376, em Guaratuba. O ôni-
bus com a delegação viajava 
para Jaraguá do Sul, em Santa 

Catarina para uma partida.
Devido à gravidade do 

acidente duas pessoas mor-
reram na hora, sendo, Paulo 
Vitor Gonzales, o Vitinho e o 
motorista do ônibus, Osvaldo 
da Silva, o Vadim. Além disso, 
outras dezenas de pessoas 
ficaram feridas.

Na publicação das redes 
sociais a AFSU agradeceu a 
todas as pessoas que moti-
vam o time diariamente:  
famílias, amigos, colegas e 
patrocinadores.

DE ACORDO com a diretoria o momento ainda é delicado porque envolve a recuperação 
de cada membro da equipe (atletas e comissão técnica)

Seleção Olímpica faz o 
penúltimo treino antes 
de encarar a Alemanha

A Seleção Brasileira mascu-
lina de futebol realizou ontem 
(terça-feira, 20) em Yokohama, o 
penúltimo treino antes da estreia 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
na quinta-feira, 22. Pela primeira 
vez, o técnico André Jardine teve 
à disposição todos os atletas con-
vocados para as Olimpíadas.

O goleiro Brenno chegou ao 
Japão depois dos companhei-
ros, pois inicialmente testou 
positivo para covid-19 e per-
maneceu na Sérvia por mais 
tempo. Contraprova e segundo 
teste apontaram negativo.

Já o atacante Malcom, que 
substituiu o meio-campista 

Douglas Augusto, se apresentou 
na segunda-feira após liberação 
de seu clube, o Zenit, da Rússia.

Sob o comando de Jardine, 
o time fez atividades com 
intuito de melhorar o ritmo de 
jogo e o entrosamento. Assim, 
foram realizados trabalhos 
coletivos, visando orientação 
de posicionamentos e a defi-
nição de estratégias para a 
estreia diante da Alemanha.

Por fim, a equipe fez treina-
mentos para complementar a 
parte técnica defensiva. De 
acordo com a posição de cada 
atleta, também houve traba-
lhos de finalização.
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Palavras cruzadas

Contando com energia mental em abundância, agi-
lidade e audácia, tudo indica que vai tomar a ini-
ciativa pra fazer contatos e fechar alianças interes-
santes. Nos estudos, não deve ficar parado e tende 
a buscar aprender mais. Tenha cautela e ambição, 
sobretudo se lida com negócios ou finanças de 
outras pessoas.

Talvez sofra influências externas e acabe come-
tendo erros nos negócios ou ações financeiras 
perigosas, o que tende a resultar em dívidas. Há 
chance de receber uma herança complicada ou ter 
problemas com pensão, taxas, seguros ou impos-
tos. Depois a energia muda pra melhor. 

Você tende a desejar relacionamentos perfeitos 
e alianças ideais, mas corre o risco de idealizar 
demais e se decepcionar. Em busca de uma vida 
mais confortável e abundante, deve esbanjar cora-
gem, iniciativa, criatividade e agilidade. Tende a se 
sentir em paz no lar.

Pode se distrair com facilidade e ter ideias con-
fusas e nada práticas, além de se envolver em 
fofocas e mal-entendidos. Atenção no caminho 
que toma e com documentos, pois corre o risco 
de se perder ou perder papéis.

Há sinal de instabilidade com grana e caos finan-
ceiro. Você pode ganhar menos do que imaginava, 
além de correr o risco de perder dinheiro, emprestar 
grana pra um amigo que não deve te pagar ou ser 
vítima de fraude. Evite dívidas e seja realista com o 
que ganha e gasta – aceita que dói menos!

A manhã reserva perrengues na carreira, pei-
xinho. Há sinal de desvantagens profissionais: 
pode sofrer críticas e ter a sua reputação pre-
judicada. Cautela para não ficar no mundo das 
ideias e esquecer de agir. Coragem e agilidade 
não vão faltar. 

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 a 21 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Libra. Gostam de 
viver em ambientes sociais movimentados, com artistas, diversões e festas. Apesar disso são 
muito ligados à família, mesmo podendo ser incompreendidos e criticados por ela. Seu número 
principal, do dia do nascimento é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 
7, de Netuno, que lhes confere dons para normais, intuição excelente e muito mistério em sua 
vida. Não parece, mas podem ser tímidos e pessimistas.

Horóscopo nascido em 21 de julho

Tudo indica que vai exercer sua profissão com 
garra, dinamismo e ousadia pra ganhar mais. 
Pode até ousar, ter confiança no seu taco e 
empreender. Se estuda à noite, tende a mostrar 
eficiência e praticidade. Se está na pista, pode 
atrair alguém conhecido.

Tende a querer perfeição e ficar descontente com 
resultados inferiores ao desejado. Se atua em tra-
balho remoto, há risco de ter perrengues com perda 
de informações ou com a distância. Seu espírito 
empreendedor se beneficia com seu jeito mais 
ousado e proativo e pode render dinheiro extra. 

Há sinal de decepção com alguns objetivos, que 
precisarão ser revistos, e até com certas relações 
de amizade – pode pintar falsidade ou traição. 
Depois as coisas mudam pra melhor. Deve contar 
com energia, dinamismo e rapidez para fazer suas 
tarefas e obrigações.

Pode se aproximar mais de gente com quem 
tem coisas em comum e abrir seus horizontes. 
Há sinal de sucesso em seus empreendimen-
tos. Pode focar mais na carreira, desejar ganhar 
reconhecimento e vencer na vida. Os astros avi-
sam que contará com otimismo.

Os astros avisam que talvez tenha fique insatisfeito 
com o serviço ou com colegas e empregados, que 
podem ser desorganizados, inexperientes e compli-
car ainda mais sua vida profissional. Cautela com 
conversa fiada para não ter quer se sacrificar para 
dar conta das suas coisas depois.

Além de contar com imaginação fértil, boa 
memória e mente inquieta, seu signo deve ficar 
mais ativo, ágil, valente e independente. Se atua 
com propaganda ou esportes, tem tudo pra se 
dar bem. Estará mais sociável e terá novas expe-
riências que vão abrir seus horizontes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

ARP
COMEMORAR

SACIPERERE
PALETOAI

BISTESTE
TVIRONG

BATERCASA
FLORPODEM

FDECEPAB
EAADIII

ADRENALINA
EISLOTAR

ORATRATBR
GANADORIA

LASCAFLS

Cabanas
indígenas

(bras.)
Pôr;

colocar 
Grande

açude do
Ceará

Conter-
râneo de
Fafá de
Belém

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

Negrinho
de uma
perna só
(Folcl.)

Melodia
simples e
monótona

"Gato" para
furtar ener-
gia elétrica 

(pl.)
Ir e (?):
direito

básico do
cidadão 

Órgão 
reprodutor

dos
vegetais

(?) aqui: 
cá está!

Completar
a capaci-
dade de 

Jorge 
(?),

humorista

Folhas
(abrev.)

Festejar 

Brasília
(Geog.)

Parte do
terno

Repetição
da música

Hiato de
"reatar"

Hormônio
do pânico

Intensa
vontade

Estilhaço;
fragmento

Degola;
decapita

Nascida no
1o signo

Letra tê
(?) as botas:

morrer
(gíria)

Dizer
outra vez 

Um 
milhar

Prova da
escola
Cor da

esmeralda

Têm condi-
ções de
Poder,

em inglês

(?) notur-
na: boate

Impulso (na
bicicleta)

Status do 
Greenpeace
Auxiliar do
comandante

Brasil
(sigla)

Causa de
gengivites

Pronome 
demons-
trativo fe-
minino (pl.)

A primeira
consoante
Incapaz;
inapto

A
primeira
parte da
viagem

3/can. 5/bater. 6/inábil. 7/tártaro. 10/gambiarras.
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ções de
Poder,

em inglês
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bicicleta)

Status do 
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comandante
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Causa de
gengivites

Pronome 
demons-
trativo fe-
minino (pl.)

A primeira
consoante
Incapaz;
inapto

A
primeira
parte da
viagem

3/can. 5/bater. 6/inábil. 7/tártaro. 10/gambiarras.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO14

O L T C E
T R A B A L H O S O

D I T T E SA P E
E M B O R A E

RO M E D U T R A
E T I C O U M E
P E S O L A R

A R R E P I A N T E
O B O N D O A

A G UD O C R U Z
R L E O A O C

M E S S L F I A
S A P A T O S D R

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

Células
sexuais
mascu-

linas

Jogo de
bola

popular
nos EUA

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

A viagem
feita por
aviões

(?) os 
pés no

chão: ser
realista 

James (?),
o agente
007 (Lit.)

Oswald de
Andrade,

poeta

Lombo
de porco

(Cul.)

Acento
presente

em
"sabiá"

Vende a
crédito

Estúdio 
de filma-

gens

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Dar 
explica-

ção sobre
algo

Difícil;
custoso

Lema da
Bandeira
Nacional

Língua
romana
O plano 

alternativo

Via (?): liga
o RJ a SP
Nele se

bebe água

Fêmea 
do leão
Parte do

boné

Símbolo
cristão

Permane-
cer; ficar

É medido
pela

balança

O CD de
micros

Que
respeita
a moral

Terrível; 
assustador
Formato
do anel

Em (?): teo-
ricamente
Descarga
elétrica

(?)-Pererê,
ente

folclórico

Ditongo
(abrev.)
Ir (?): 
ir para
outro
lugar

Pedra
antiafta
Sucede 
ao "M"

"Cão que
(?) não
morde"
(dito)

Cor da
base para

unhas

Cobertura 
de casebres
Vogais de

"baú"

Sentido
da pele

Coisa, em
espanhol

Lento nos
movimentos

Período
de 30 dias
Calçados 

do executivo

3/rom — set. 4/bond — cosa — sapê. 5/agudo — latim.

Conheça o significado das horas iguais
Ver horas iguais no relógio é uma 

coisa recorrente para muitas pessoas. 
Por exemplo, se você encontrar repeti-
damente um horário igual, como 13h13, 
os números 1 e 3 trazem para você uma 
simbologia, bem como sua soma: 1 + 3 
+ 1 + 3 = 8. Portanto, você deve procurar 
o significado na numerologia de 1, 3 e 8 
para este momento de sua vida, especial-
mente se esse tempo chama sua atenção 
de forma recorrente.

Se você costuma encontrar as mes-
mas horas e minutos, aqui está o que isso 

significa:
1h1 – É o número que inspira o novo. 
2h2 – Invista em novas relações 

sociais. 
3h3 – Você pode precisar de equilíbrio 

de energia. 
4h4 – Cuidado com o excesso de 

preocupações. 
5h5 – Você pode estar se escondendo 

do mundo, não mostrando quem você 
realmente é, sua verdadeira essência. 

6h6 – Você pode estar interferindo 
com seus familiares. 

7h7 –  Dedique-se mais ao seu lado 
intelectual, procure estudar algo que 
você goste e esse estudo será agradável. 

8h8 – Preste mais atenção na sua vida 
financeira. 

9h9 – É hora de terminar os projetos 
que você começou, mas não terminou. 

10h10  – É hora de limpar o passado 
e focar no presente. 

11:11  É hora de procurar uma 
maneira de elevar seu espírito. Procure 
uma terapia ou religião que o ajude a 
evoluir.

12h12 – Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre o físico, emocional, men-
tal e espiritual. 

13h13 – Pesquise o novo.
14h14 –Vá socializar, faça novos ami-

gos, entregue-se a novas atividades. 
15h15 –  Liberte-se das opiniões dos 

outros. 
Cada vez que o relógio marca as mes-

mas horas e minutos, tem um significado 
diferente. Esse significado começará a trans-
formar sua vida em uma experiência mágica.

Fonte: Iquilibrio.com
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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: Cassino Rodrigo de Carli, Elaine Garcia 
Monteiro Pereira, Gabriel Menegassi Pronsati, Marcos Catarin, Regina Bochi, Camila Dellantonia, Priscila Nassif Spola-
dore, Thiago Iria, Da coluna: felicidades.

"A intuição é sempre repentina. Apenas o 
pensar leva tempo." (Bert Hellinger)

VACINAS
 A Secretaria Municipal de Saúde comuni-
ca que chegou ao fim o estoque de vaci-
nas AstraZeneca para segunda dose, que 
estavam sendo aplicadas na  terça-feira 

(20), no Sest/Senat . Conforme informado 
na segunda-feira, a quantidade de doses 

era pequena. A vacinação da segunda 
dose continua com os outros tipos de 

vacina. A secretaria retomará a segunda 
dose da AstraZeneca nos próximos dias, 
assim que receber mais doses da Secre-
taria de Estado da Saúde – o que deve 
ocorrer ainda nesta semana. Conforme 
informou a Secretaria, Umuarama está 
prestes a atingir 70% de cobertura de 
sua população adulta (pessoas com 

mais de 18 anos). De acordo com dados 
do Vacinômetro local, disponibilizado 

segunda-feira (19), já foram imunizados 
56.960 umuaramenses com a primeira 
dose. A previsão é de que ainda nesta 

semana o município receba mais doses, 
segundo anunciado pela Secretaria de 
Estado da Saúde. O grupo com maior 

número de vacinados continua sendo o 
de pessoas com idade entre 60 e 64 anos 
(5.488), com comorbidades (5.128), de 45 

a 49 anos (5.067), de 50 a 54 (4.899), de 
65 a 69 anos (4.829) e trabalhadores em 
saúde diversos (4.287). O Ministério da 

Saúde distribuiu 154,7 milhões de doses 
em todo o Brasil. O Paraná recebeu 8,5 
milhões de vacinas (sendo que quase 7 
milhões já foram aplicadas). Umuarama 

recebeu até hoje 58.032 doses.

WORKSHOP
As inscrições para os 

Workshops 'Mão na massa' já 
estão abertas. Acontece no 
final de julho e agosto . Os 

encontros trarão programas 
focados em como vender, 

promover e atrair a atenção 
dos clientes nas redes sociais. 
Obtenha informações  aces-
sando a agenda de eventos 
no site institucional da Aciu. 

As vagas são limitadas. Os in-
teressados devem entrar em 
contato pelos telefones (44) 
3621-6700/ (44) 99985-3765 
(Aciu/Camila) e 3623-8101 

(Sebrae/Michele).

Conecta 
A segunda edição do evento 
acontece hoje ( 21) e amanhã  

22 de julho  e deve atrair 
25 mil pessoas e conta com 
palestrantes como Luiza He-
lena Trajano, Leandro Carnal 

e líderes de empresas de 
sucesso. O  evento gratui-
to  contará com uma série 
de palestras, lançamentos, 

mentorias e conteúdos sobre 
inovações e tendências de 

todas as áreas relacionadas à 
gestão de pessoas. Evento On 

Line imperdível. Mais deta-
lhes acesse Gupy Conecta. 

ZOOM
Cristianne de Macedo Corrêa, 
na lente exclusiva de Luci Le-
mes, ilumina a coluna desta 
quarta-feira -, com o 'gato 

Jorge'  mascote do Studio L.L. 

Viva a VIDA!
“Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: “Se você viver cada dia como se fosse o 
último, um dia ele realmente será o último.” Aquilo me impressionou, e desde então, nos últimos 33 
anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: “Se hoje fosse o meu último dia, 
eu gostaria de fazer o que farei hoje?” E se a resposta é “não” por muitos dias seguidos, sei que pre-
ciso mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que 
já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo — expectativas externas, 
orgulho, medo de passar vergonha ou falhar — caem diante da morte, deixando apenas o que é ape-
nas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor 
maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder.” ( Steve Jobs)


