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Umuarama Futsal retoma treinos
após o grave acidente na BR-376

AFSU INICIOU TRATATIVAS PARA A VOLTA ÀS COMPETIÇÕES

Ainda em luto pela morte de dois integrantes da comissão técnica da Afsu, o time do Umuarama Futsal e a comissão técnica se 
reuniram ontem no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa para discutir o retorno dos treinamentos. Alguns atletas e membros 
da equipe ainda estão se recuperando do acidente, e reforços foram contratados para suprir a falta de jogadores. l 10

Fiscalizando

Secretário e
prefeito 

vistoriam
a finalização de
obra em UBS
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PM resgata
cachorrinha

vítima de
maus-tratos
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Perseguição
termina com

moto e garoto
apreendidos
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Umuarama em
4º lugar no PR
no ranking da
governança

l 8

Acidente aéreo
Um avião de pequeno porte caiu ontem à tarde 
no Distrito de Roberto Silveira, enquanto fazia a 

pulverização de um canavial. As causas do acidente 
serão investigadas. O piloto, que teve ferimentos 

leves, foi socorrido e levado a um hospital de 
Umuarama, e saiu caminhando após o atendimento. 
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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 % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,53 - 3,77 8,35
IGP-M (FGV) 0,60 0,78 15,98 33,83
IGP-DI (FGV) 0,11 - 14,26 34,53

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,3704 1,3575 1,3383
IGP-DI (FGV) 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

27/6 a 27/7 0,5000 0,2446 0,0000
28/6 a 28/7 0,5000 0,2446 0,0000
1/7 a 1/8 0,5000 0,2446 0,0000
2/7 a 2/8 0,5000 0,2446 0,0000
3/7 a 3/8 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,86% 26,41 
Vale ON +0,16% 108,93 
ItauUnibanco PN +0,61% 30,47 
Bradesco PN +0,62% 24,40 
B3 S/A ON +2,43% 15,62 
Totvs ON +4,55% 36,97

IBOVESPA: +0,59% 122.515 pontos

Iene 109,25
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 96,79

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,1640 5,1650 -0,9%

PTAX  (BC) +0,3% 5,1373 5,1379 +0,3%

PARALELO -0,7% 5,0500 5,4500 -0,7%

TURISMO -0,7% 5,0500 5,4300 -0,7%

EURO +0,4% 6,0990 6,1002 +0,4%

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 02/08

Iene R$ 0,0470
Libra est. R$ 7,13
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.343,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/08 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 1.418,75 4,00 -0,8%
FARELO ago/21 357,20 4,60 -5,4%
MILHO set/21 558,75 11,75 -6,8%
TRIGO set/21 729,50 25,75 7,4%

SOJA 152,61 0,4% 2,9% 152,00
MILHO 95,22 0,0% 17,8% 96,00
TRIGO 86,35 0,3% 11,3% 88,00
BOI GORDO 308,82 0,0% 0,1% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/08 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 02/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 161,00 -0,6% 7,3%
SOJA Paranaguá 167,00 -1,8% 9,2%
MILHO Cascavel 105,00 1,9% 23,5%

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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Loterias
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concurso:2297
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TIME DO
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 01 07 03 05 02 05

Super Sete concurso: 125C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2200

14 17 20 22 30 32 34 60 64 66
71 75 76 77 87 90 91 93 94 97

Lotomania

83.611
13.566
05.293
43.792
53.873

10 20 21 25 29 62 80
PARANÁ/PR

15 41 49 56 61

JUNHO

02 07 12 19 20 30 31

concurso: 5621

04 11 12 44 45 57

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Nublado

CRESCENTE
15/08 - 12h21

CHEIA
22/08 - 09h02

Terça 3/8/2021

MINGUANTE
31/07 - 10h18

NOVA
08/08- 10h50

Paranaguá
max 19
min 13

max 25
min 9

Cascavel
max 22
min 7

Foz do Iguaçu
max 23
min 7

max 23
min 8

Curitiba
max 17
min 9

FASES 
DA LUA

Sol

Quarta 4/8/2021
Nublado

Quinta 5/8/2021

concurso: 2395

Lotofácil

MS emite certificado de vacinação 
pelo aplicativo Conecte SUS

Brasília - Para quem já 
completou a vacinação con-
tra a covid-19, seja com imu-
nizante de uma ou de duas 
doses, é possível obter um Cer-
tificado Nacional de Vacinação 
específico para a doença, emi-
tido pelo Ministério da Saúde 
de forma eletrônica, por meio 
do site e do aplicativo do sis-
tema Conecte SUS.

O documento serve como 
comprovação legal de conclusão 
do esquema vacinal e pode ser 
útil, por exemplo, para viajan-
tes que planejam ir a países que 
permitem a entrada de brasilei-
ros mediante a apresentação de 
comprovante de vacinação.

O certificado, contudo, não 
tem validade internacional, 
ficando a critério de cada país 
decidir sobre sua aceitação. O 
mais recomendado é que quem 
pretende viajar para fora do Bra-
sil consulte as informações mais 
atualizadas na embaixada do 
país que pretende visitar.

A Suíça e a França, por 
exemplo, foram uns dos pou-
cos países que anunciaram, 
recentemente, a abertura das 
fronteiras para brasileiros vaci-
nados. Outros países da Europa 
possuem diferentes tipos de res-
trições. Os Estados Unidos, por 

Anvisa recebe pedido de autorização 
da CoronaVac para menores de idade

sua vez, já anunciaram que não 
devem exigir imunização contra 
covid-19 para entrada, embora 
mantenham restrições a brasi-
leiros com base em outros crité-
rios sanitários.

A Aliança Covax, da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), pediu, no início de 
julho, que todos os países em 
processo de abertura aceitem 
viajantes que forem imuniza-
dos com uma das seis vacinas 
aprovadas pela entidade. São 
elas: Janssen, da Johnson & 
Johnson; Covishield, da Astra-
Zeneca; Coronavac, da Sino-
vac; e as vacinas da Pfizer, da 
Moderna e da Sinopharm.

Atualmente,  a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) emite um CIVP 
(Certificado Internacional de 
Vacinação) para viajantes, mas 
que abrange somente a febre 
amarela, doença para a qual 
já há acordos internacionais 
que regulamentam a certifi-
cação. O órgão alerta que “no 
momento, não há determina-
ção da OMS e do Ministério da 
Saúde para emissão de CIVP da 
vacina de covid-19.”

Para emitir o Certificado 
Nacional de Vacinação, é 
necessário acessar o site ou o 
aplicativo Conecte SUS.

Para ter acesso ao Conecte 

SUS, é necessário ter um 
login na plataforma Gov.br, 
portal de serviços digitais do 
governo federal. Quem ainda 
não se cadastrou pode fazer 
na hora, seja acessando o site 
ou o aplicativo.

Uma vez feito o login, ao cli-
car no ícone Cidadão, a pessoa 
terá acesso a uma série de ser-
viços, incluindo o histórico de 
utilização do SUS. Na opção do 
menu Vacinas, deve constar 
as doses contra covid-19 que 
foram tomadas.

Para emitir o CNV, deve-se 
marcar a opção Certificado de 
Vacinação. O sistema forne-
cerá então um código de 16 

dígitos e um QR Code para 
validação do documento, 
que poderá ser baixado em 
formato PDF em três línguas: 
português, inglês e espanhol.

No aplicativo Conecte SUS, 
o procedimento é similar. 
Uma vez instalado no celular 
e feito o login por meio do 
cadastro na plataforma Gov.
br, o usuário deve clicar na 
opção Vacinas, que estará na 
página inicial. Deve-se então 
selecionar a vacina contra 
covid-19 e selecionar a opção 
Certificado de Vacinação.

O aplicativo dá também a 
opção de baixar uma versão 
em PDF do comprovante.

Brasília - A Anvisa recebeu, 
na sexta-feira (30), uma solici-
tação do Instituto Butantan 
para ampliar a faixa etária de 
indicação da vacina Corona-
Vac. A empresa quer incluir o 
público de crianças e adoles-
centes na faixa de 3 a 17 anos 
de idade na bula da vacina.

A  va c i n a  C o r o n a V a c 
está autorizada para uso 

emergencial no Brasil para 
pessoas com 18 anos de 
idade ou mais, desde 17 de 
janeiro deste ano.

A solicitação de ampliação 
de uso da vacina, ou seja, a 
inclusão de nova faixa etária, 
deve ser feita pelo laboratório 
responsável pelo imunizante. 
Para incluir novos públicos 
na bula, o laboratório precisa 

conduzir estudos que demons-
trem a relação de segurança 
e eficácia para determinada 
faixa etária. Esses estudos 
podem ser conduzidos no Bra-
sil ou em outros países.

No caso da CoronaVac, 
os estudos foram conduzidos 
fora do País.

Até o momento, a única 
vacina para covid-19 aprovada 

para menores de 18 anos no 
Brasil é a Comirnaty, da Wyeth/
Pfizer, que tem indicação em 
bula para uso a partir de 12 
anos de idade.

O laboratório Janssen rece-
beu autorização da Agência 
para realizar estudos de sua 
vacina com menores de 18 
anos. Os estudos estão em 
condução pelo laboratório.
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Muitas nuvens

Deputado entrega novas cadeiras
de rodas para o Tigres Umuarama

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) esteve em Umuarama, 
onde realizou entregas e rece-
beu homenagem pelo trabalho 
desempenhado, durante uma 
extensa agenda pela região 
Noroeste do Paraná. Entre os 
compromissos do parlamen-
tar, aconteceu a entrega de 
cadeiras especiais para os atle-
tas do Tigres – Basquete Sobre 
Cadeiras de Rodas.

No início da manhã da última 
sexta-feira (30), o deputado, 
que também é presidente da 
Comissão de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), foi até o 25º 
Batalhão de Polícia Militar,onde 
tratou de assuntos relaciona-
dos às demandas da área em 
Umuarama e na região com-
preendida pelo BPM. A reunião 
foi como o tenente coronel 
Carmelito Santos, comandante 
do Batalhão e o subcoman-
dante, Major Willian Silveira.

Dando sequência aos 
compromissos naquele dia, 
Fernando Martins recebeu um 
certificado de agradecimento 
pelo sistema de monitora-
mento por câmeras que indi-
cou à Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), Campus 
Umuarama. Durante a visita 
à instituição, o deputado 
conferiu o funcionamento do 

MATERIAL esportivo para a Secretaria de Esportes e 10 cadeiras de rodas foram entregues 
através do Paraná Esportes, com intervenção do deputado Fernando Martins
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sistema de câmeras. “Foram 
instaladas quase 100 câmeras 
no Campus, o que vai garantir 
mais segurança para os alu-
nos e para os colaboradores 
da instituição”. 

Ao lado do Diretor do 
Campus da UEM, Rodrigo 
Tartari; o Chefe do hospital 
veterinário, Max Gimenes; e o 
assessor especial da reitoria, 
Jefferson Botelho, o deputado 
estadual reforçou seu com-
promisso com a segurança de 
todos, colocando-se à disposi-
ção para novos projetos.

ESPORTE
Ainda em Umuarama, o 

deputado realizou a entrega de 
um kit esportivo multimodali-
dade e de 10 cadeiras de rodas 
para o time de basquete Tigres 
Umuarama. A indicação do 
parlamentar foi mais um incen-
tivo para a equipe parades-
potiva que, em 2019, venceu 
o campeonato paranaense, 

os jogos paradesportivos do 
Paraná e a Copa Patos, cam-
peonato nacional que aconte-
ceu em Minas Gerais.

O deputado estadual, que 
é um grande incentivador 
do esporte em Umuarama e 
Região, e que inclusive é idea-
lizador no município polo da 
região, do Projeto Nadando 
Paraná, afirmou em seu dis-
curso que “o esporte é um dos 
caminhos que salvam vidas e 
eu tenho esse compromisso 
com a sociedade: incentivar”.

Após parabenizar a equipe 
que representa a Capital da 
Amizade no basquete em 
cadeira de rodas, o parla-
mentar reforçou seu compro-
misso na busca de melhorias 
e investimentos para todo o 
Noroeste. Também estiveram 
presentes no evento, os atletas 
Crhistian, Carlos, Tinho e Edes 
Jorge, o técnico Itamar Inácio 
e o Secretário de Esportes do 
Município Jeferson Ferreira.
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Anibelli Neto é
o novo presidente
do MDB Paraná

O deputado estadual Anibelli 
Neto é o novo presidente do 
MDB do Paraná. Ele foi eleito na 
convenção realizada no último 
sábado (31), em Curitiba, com 
parte dos delegados votando 
de forma remota. A chapa 2 
“MDB de Todos”, liderada por 
Anibelli, foi escolhida por 203 
(76%) delegados para formar 
a nova executiva estadual. Já a 
chapa “Sempre MDB”, do ex-se-
nador Roberto Requião, recebeu 
77 (24%) votos. Brancos e nulos 
somaram dois votos e 30 delega-
dos se abstiveram do voto.

“O prestígio aumentou a 
confiança em ganhar a eleição 
do Paraná democraticamente 
com alguém que eu tenho um 
respeito muito grande. Quero 
agradecer do fundo do meu 
coração o apoio de dizer que o 
compromisso continua antes, 
durante e depois desta conven-
ção fazer uma chapa competi-
tiva dos deputados estaduais 
e federais. Após a pandemia, 
vamos fazer encontros regionais 
e convoco toda a militância para 
estar conosco”, disse Anibelli 

Roberto Requião pede desfiliação
do MDB após 40 anos militância

O ex-governador e ex-sena-
dor Roberto Requião assinou 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 2) um ofício no qual 
pede a sua desfiliação do 
MDB. O político deixa o par-
tido depois de 40 anos de 
militância.

No Twitter, Requião justifi-
cou o pedido: “Ofício de minha 
desfiliação de MDB. Motivo: 
bolsonarismo, fisiologia, dida-
tismo e desvios de conduta de 
membros da direção”.

A decisão ocorre depois 
de Requião ter perdido, no 
último sábado (31) a disputa 
pelo comando estadual do par-
tido para o deputado estadual 
Anibelli Neto em convenção 
realizada em Curitiba. A chapa 
2 “MDB de Todos”, liderada por 
Anibelli, venceu com 203 (76%) 
dos delegados para formar a 
nova executiva estadual.

A chapa liderada por Anibelli, foi escolhida por 203 (76%) delegados para formar a nova 
executiva estadual

DIVULGAÇÃO

No domingo (1), o ex-governa-
dor postou no Twitter:  “Aí vamos 
ver quem sai comigo e abandona 

esse partido bolsonarista, racista 
e que se tornou absolutamente 
fisiológico. Será a prova da janela”.

A decisão ocorre depois de Requião ter perdido, no último sábado (31) a disputa pelo coman-
do estadual do partido para o deputado estadual Anibelli Neto

DIVULGAÇÃO

Neto após a eleição
A chapa de Anibelli con-

tou com apoio dos dois depu-
tados federais da legenda, 
Sérgio Souza e Frangão, e de 
lideranças históricas do par-
tido, como o ex-governador 
Orlando Pessuti, os ex-deputa-
dos Nereu Moura, Paulo Furiati 
e Renato Adur, além dos pre-
feitos Júnior Weiller (Jesuíta), 
presidente da Associação de 
Municípios do Paraná, Beto 

Lunitti, de Toledo e Flavio 
Zanrosso, de Tomazina.

Anibelli Neto agradeceu o 
deputado Sérgio Souza, que 
abriu mão de disputar a pre-
sidência para compor a chapa 
2. “Ele teve grandeza e viu que 
ainda somos jovens e temos 
tempo para formar este partido”.

No total, mais de 300 dele-
gados votaram, parte de forma 
presencial e parte na plata-
forma virtual.

Em defesa da urna
Gilmar Mendes defendeu o sistema eletrônico de 
votações e rebateu os questionamentos sobre a 
lisura do processo eleitoral brasileiro. O magistrado 
também observou que o comprovante de votação 
impresso não elimina a possibilidade de fraude 
apontada pelos defensores da mudança. “Vamos 
parar um pouco de conversa fiada. Claro que todos 
nós somos favoráveis à audibilidade da urna, e ela é 
auditável”, afirmou o ministro, durante transmissão 
on-line promovida pelo Consultor Jurídico. “Nós só 
chegamos ao voto eletrônico pela experiência com 
problemas no voto manual. Se o problema está na 
urna eletrônica, por que não voltar ao voto manual 
como um todo?”, ironizou o decano do STF.

Visita
O deputado federal 
Ricardo Barros (PP), 
líder do governo na 
Câmara de Deputados 
esteve em Umuarama 
na última sexta (30) em 
reunião com apoiadores, 
lideranças partidárias 
e empresários, onde 
defendeu o presidente 
Jair Bolsonaro, 
respondeu perguntas sobre tributação, mencionou 
que o PP municipal está se desenvolvendo e lembrou 
dos investimentos em saúde. Sandro Gregório, 
presidente do diretório municipal do PP lembrou sobre 
a necessário de representação local nos parlamentos 
estadual e federal e abominou aventureiros que 
só aparecem à procura votos. “O partido busca 
apresentar alternativas e já tem pré-candidatos”. 
Durante o evento, Cid Clay Gabarrão (PP) teve sua 
pré-candidatura a deputado estadual nas eleições 2022 
confirmada por Barros.

Mais visitas
O secretário de Estado 
de Saúde, Beto Preto, 
esteve em Umuarama 
na última sexta-feira (30) 
e passou também pelo 
município de Cianorte. 
Nas duas cidades, ele 
foi recepcionado por 
prefeitos, autoridades 
políticas locais e pelas 
equipes das regionais 
de saúde. Em Cianorte 
visitou a Regional de 
Saúde, acompanhado pelo 
prefeito Marco Franzato, 
pela chefe da unidade 
regional, Adriana Batista 
Gonçalves Guimarães 
e pelo presidente da 
Amenorte e também 
prefeito de Tapejara, 
Rodrigo Pezão. Já em 
Umuarama, deu entrevista 
coletiva para a imprensa 
local e depois fui até a 
sede do CISA/AMERIOS – 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde, acompanhado 
pelo prefeito de Umuarama 
Celso Pozzobom e pela 
chefe da 12ª Regional de 
Saúde, Viviane Herrera.

Mourão não atrapalha
O presidente Jair 
Bolsonaro recuou nas 
críticas que fez, na 
semana passada, ao 
vice Hamilton Mourão. 
“Converso com ele 
esporadicamente. Ele tem 
uma vida bastante, quase 
que independente. Não 
temos maior problema 
com ele. Mas o vice aqui 
não tem atrapalhado em 
absolutamente nada. 
Não discutimos ainda 
em profundidade qual 
o futuro político dele. É 
uma pessoa que tem feito 
seu papel aqui”, disse o 
presidente. Na semana 
passada, Bolsonaro 
ressaltou que Mourão 
“atrapalha um pouco” e 
comparou o vice a um 
cunhado. Ontem (2) o 
presidente disse que é 
natural que o vice não 
concorde com tudo. “De 
vez em quando ele fala 
alguma coisa que vai de 
encontro aos interesses 
do governo, mas faz parte 
das regras do jogo”.

DIVULGAÇÃO
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Ex-presidentes do 
TSE saem em defesa 
urna eletrônica

Todos os 15 ex-presidentes 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) desde a promulgação da 
Constituição de 1988 divulga-
ram ontem (segunda-feira, 2) 
uma nota em que defendem 
a lisura e a segurança do 
atual formato das eleições 
no Brasil, realizado por meio 
da urna eletrônica.

O documento é assinado 
também pelo atual presidente 
do TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, e por dois futuros pre-
sidentes, os ministros Edson 
Fachin e Alexandre de Moraes.

No texto, eles também se 
posicionam contrários à impres-
são de cada voto eletrônico, que 
dizem ser não ser “um meca-
nismo adequado de auditoria” 
para a votação. Para os minis-
tros, a medida traz riscos “decor-
rentes da manipulação humana 
e da quebra de sigilo”.

“A contagem pública manual 
de cerca de 150 milhões de votos 
significará a volta ao tempo das 
mesas apuradoras, cenário das 
fraudes generalizadas que mar-
caram a história do Brasil”, diz o 
texto da nota.

Os ministros voltaram a fri-
sar que desde 1996, quando 
se implantou a urna eletrô-
nica, não foi documentado 
nenhum episódio de fraude no 
sistema eleitoral. A adoção do 
voto individual em papel não 
tem impedido as suspeitas de 
fraudes nos países que ainda 
o adotam, argumenta o texto.

Outro ponto reiterado foi o 

Um ato pacífico foi realizado na Praça Santos 
Dumont, em Umuarama, no domingo (1) e 
levou centenas de pessoas a se manifestarem 
em favor do voto impresso e auditável para as 
eleições de 2022. Os participantes usavam 
roupas nas cores verde e amarela e carregavam 
bandeiras do Brasil. Foram feitas declarações 
e explicações detalhando como seria a 
implantação do sistema, mostrando que as 
urnas eletrônicas continuarão sendo utiliza-
das, porém após cada votação um papel 
seria impresso confirmando o voto. Este 
‘ticket’, é depositado em uma urna física 
que fica à disposição de uma eventual con-
ferência. Outra grande manifestação com 
o mesmo teor está prevista para acontecer 
em 7 de Setembro. O local ainda não foi 
definido pelos organizadores.

UM dos pontos reiterados, foi o de que o processo eletrônico de votação já possui diversas 
etapas de auditoria

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

de que o processo eletrônico 
de votação já possui diver-
sas etapas de auditoria, que 
podem ser acompanhadas de 
perto pelos partidos políticos, 
bem como por representan-
tes das mais diversas institui-
ções, como a Procuradoria-
Geral da República (PGR), a 
Polícia Federal (PF), a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
e universidades, entre outros.

“A Justiça Eleitoral, por 
seus representantes de ontem, 
de hoje e do futuro, garante à 
sociedade brasileira a segu-
rança, transparência e audita-
bilidade do sistema. Todos os 
ministros, juízes e servidores 
que a compõem continuam 
comprometidos com a demo-
cracia brasileira, com integri-
dade, dedicação e responsabi-
lidade”, completa a nota, que 
pode ser lida na íntegra no 

portal do TSE.
Assinam o documento 

as seguintes autoridades: 
Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski, 
Marco Aurélio Mello, Ayres 
B r i t t o ,  C a r l o s  Ve l l o s o , 
Sepúlveda Pertence, Nelson 
Jobim, Ilmar Galvão, Sydney 
Sanches, Francisco Rezek e 
Néri da Silveira.

A impressão de cada voto 
depositado na urna eletrô-
nica encontra-se em discus-
são no Congresso, por meio 
de uma Proposta Emenda à 
Constituição (PEC), e é defen-
dida por membros do governo 
federal, incluindo o presidente 
Jair Bolsonaro, como uma 
espécie de garantia física do 
resultado eleitoral.

REDES SOCIAIS

Cafs
O governo do 
Paraná intensifica 
os cuidados com os 
animais silvestres 
vitimados na região 
de Cascavel, que 
conta agora com 
novo ambiente 
para atendimento 
médico veterinário. 
O Cafs (Centro 
de Atendimento 
à Fauna Silvestre) foi inaugurado oficialmente no sábado (31) 
pelo secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(Sedest), Márcio Nunes.

Em queda!
A Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde) confirma que a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
para atendimento a pacientes 
com a covid-19 é a menor 
em nove meses no Paraná. O 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, destaca que a 
queda nas internações significa 
que menos pessoas estão 
adoecendo com gravidade, 
pelo vírus. “Isso só está sendo 
possível com a aceleração 
da vacinação contra a covid 
em todo o Estado, o mês de 
julho teve a melhor média de 
vacinação diária desde janeiro”.

Ranking da vacinação
O Paraná ultrapassou neste 
fim de semana a marca de 8 
milhões de doses aplicadas 
contra a covid-19. De acordo 
com o Vacinômetro nacional, 
o Estado alcançou 69,5% da 
população adulta vacinada 
com ao menos uma aplicação 
e 26,5% já protegida contra as 
formas mais graves da doença. 
O Paraná é o quinto estado 
que mais vacinou em números 
absolutos (quantidade de doses 
aplicadas). Também é o terceiro 
que mais imunizou com a 
primeira dose a sua população.

Todos os bairros
O líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, 
deputado Hussein Bakri (PSD), 
anunciou quase R$ 6 milhões 
em investimentos para União da 
Vitória. Entre eles, o investimento 
de R$ 700 mil em obras de 
revitalização do Morro do Cristo. 
O prefeito de União da Vitória, 
Bachir Abbas, destaca que os 
investimentos atingirão todos os 
bairros do Município. 

PR em Tóquio
A atleta de Guarapuava, 
Tatiane Raquel Silva, conseguiu 
sábado o recorde brasileiro nos 

3.000m com obstáculos, com 
o tempo de 9m36s43, mas não 
se classificou para a final dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela 
terminou na sétima posição na 
série, e em 28º no geral. 

Rede de proteção
O diretor-executivo da 
Funtec (Fundação para o 
Desenvolvimento da Rádio e 
Televisão Educativa e Cultural 
de Toledo), Carlos Alberto 
Nascimento, esteve em Brasília 
para pedir apoio da União à “Rede 
de Proteção ao Educando”. O 
programa, de iniciativa municipal, 
visa gerar informações para a 
formulação de políticas públicas 
em educação, saúde e assistência 
social voltadas aos atores da 
comunidade escolar (alunos, pais 
e professores).

Rede de proteção II
Carlos Alberto informou que 
estará em Curitiba, quinta 
(5), para tratar sobre a Funtec 
com o secretário de Estado 
da Educação, Renato Feder. 
“Estamos conversando com 
instâncias dos governos federal 
e estadual não somente para 
buscar apoio financeiro e 
estrutural, mas também no 
sentido de firmar convênios 
com órgãos que são afins aos 
objetivos da ‘Rede de Proteção 
ao Educando’, programa que 
queremos lançar oficialmente 
no fim de agosto”.

Mais frio
Os meteorologistas preveem 
que o frio continuará ao longo 
de agosto. Segundo a Somar 
Meteorologia, mais uma nova 
onda de frio no início deste mês 
ficará restrita aos três estados do 
Sul do País. Ainda há previsão de 
um “veranico” na terceira semana 
do mês, com temperaturas 
próximas dos 30ºC. Após o 
calor, está prevista chuva e em 
seguida, a volta do frio. Tudo 
isso antes de setembro.

SEDEST
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Paraíso sem controle
A Vila de Caraíva, distrito de Porto Seguro e point turístico 

internacional no litoral sul baiano, virou um problema sério para 
as autoridades. Em especial na área da aldeia indígena, que cresce 

como uma cidade desde a instalação de postes e rede elétrica 
em janeiro de 2020 pela Coelba. As centenas de “gatos” deixam 

a rede fraca, e a companhia demora a atender os poucos pedidos 
de ligação de relógios. Em média, surge uma casa a cada três dias 
na aldeia, sem qualquer critério de construção, sem fossa, com 
ligações clandestinas e sem alvará. A Funai e a prefeitura não se 

entendem sobre a fiscalização, e fazem visitas pontuais.

Coração do negócio
Fábio Campelo Lima, 
acusado de ser o contador e 
controlador do dinheiro da 
milícia da Muzema e Rio das 
Pedras, no Rio, tentou sair da 
cadeia. Mas o STJ indeferiu. 

Acordou 
O ex-senador e ex-governador 
Roberto Requião vai deixar o 
MDB após exatos 40 anos. Só 
descobriu agora que o partido 
é fisiológico, e demorou três 
anos para notar que parte da 
legenda apoia Bolsonaro. Os 
dois motivos que apontou 
para a desfiliação.

Gentleman  
Mas se engana quem acha 
ser ele um lulista ou dilmista. 
Aliás, num dos aniversários 
da então presidente, Requião 
mandou o motorista assinar 
um cartão de felicitações a ela.

Prospecção deu nada
A turma do crachá da 
Petrobras vai deixar de 
receber R$ 46 bilhões de 
adicionais de décadas, numa 
equação trabalhista avalizada 
pelo Tribunal Superior 
do Trabalho. A decisão 
monocrática no STF foi do 
ministro Alexandre de Moraes, 
atendendo a recurso da 
Advocacia-Geral da União.

Rebeca
Num país onde mandatário 
dá salto contábil nos jogos 
políticos e leva o ouro para 
casa, as medalhas da ginasta 
Rebeca Andrade são um 
alento. Sua garra, disciplina, 
talento e humildade a fazem 
nossa heroína nacional.

Cidadania
Um pequeno grupo da 
Juventude Trabalhista 
Conservadora do PTB e de 
integralistas fez a limpeza da 
estátua do Borba Gato, em 

São Paulo, incendiada há 
dias em protesto. 

Pra não esquecer
Quem passa pela estrada 
Ouro Preto-Mariana nota 
uma faixa fixada na guarita de 
um condomínio de chácaras, 
para que ninguém esqueça: 
“VALE poluidora - inimiga 
dos mineiros”. A empresa 
está envolvida diretamente 
nos dois maiores crimes 
ambientais do País: nos 
rompimentos das barragens 
de Mariana e Brumadinho.
 
O verde limpa
O conselho da mineradora 
estuda comprar fazendas 
ao redor da operação em 
Brumadinho para inaugurar 
um parque ecológico, com 
lagos. É o que dizem alguns 
proprietários que preferem 
não se identificar, já sondados 
por representantes. Segundo 
a assessoria da VALE, 
procurada pela Coluna, “os 
compromissos da Vale frente 
à reparação se encontram 
em fase de detalhamentos 
no âmbito do Acordo de 
Reparação Integral”. 

Todo ouvidos
Presidente do MDB, Baleia 
Rossi passa em Pernambuco 
este mês, mas terá agendas 
separadas com caciques. De um 
lado, Raul Henry e o senador 
Jarbas Vasconcelos, alinhados 
ao Governo do PSB; e do outro, 
o senador Fernando Bezerra e 
o seu filho Miguel Coelho - que 
pretende disputar o Governo. 

Peixe no prato
A despeito das mais de mil 
mortes diárias, e de restrições, 
o Brasil vai retomando, 
devagar, sua agenda de 
eventos. A Federação 
Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação organiza o Festival 
Gastronômico Serra do Rio do 
Peixe, em Pequi (MG). 

Moradores do distrito de 
Serra dos Dourados já estão 
sendo atendidos na UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
totalmente reestruturada pela 
Prefeitura. A obra, que recebeu 
mais de R$ 200 mil em inves-
timentos do Fundo Estadual 
de Saúde, foi visitada pelo 
prefeito Celso Pozzobom e 
pelo secretário de Estado de 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Marcio Nunes, 
ontem (2).

Com a ampliação, a UBS 
passou de 115 m² para 280 m² 
de área útil. “Estamos ofere-
cendo mais conforto e espaço 
para os usuários, bem como 
melhores condições de tra-
balho para os profissionais 
que atuam aqui”, observou 
Celso Pozzobom, destacando 
que o bom relacionamento 

Para o dia dos Pais, comércio 
funcionará em horários especiais

O clima da campanha do 
Dia dos Pais Aciu está no ar. 
Para aproveitar ao máximo 
as promoções e a infinidade 
de opções para presentear o 
paizão, os consumidores de 
Umuarama e região conta-
rão com horários especiais de 
atendimento.

Sempre respeitando os pro-
tocolos sanitários, o comércio 
abrirá das 9h às 22h na sexta-
-feira (6), antevéspera, e das 9h 
às 17h no Sabadão (7), véspera 
do Dia dos Pais. “A data é tradi-
cionalmente uma das mais rele-
vantes para o comércio. Com 
toda a responsabilidade no que 

diz respeito aos cuidados que 
a pandemia segue impondo, 
os consumidores terão muito 
mais tempo para escolher o 
presente ideal e economizar”, 
avalia o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

As lojas associadas estão 
identificadas com o cartaz 
da campanha ‘Pai - Herói 
para amar e presentear’. No 
Sabadão posterior, dia 14, as 
lojas de Umuarama também 
atenderão em horário especial: 
das 9h às 17h.

SORTEIO
A Aciu e o Ximbas (Boutique 

de Carnes Premium) prepara-
ram um super presente para 
o seu pai. Para participar do 
sorteio de um kit churrasco é 
necessário curtir a foto oficial 
do sorteio, seguir os perfis @
aciuumuarama e @ximbasbou-
tiquedecarnes (Instagram), 
marcar um amigo diferente 
por comentário, comparti-
lhar a foto oficial nos stories 
e marcar o promotor. O per-
fil concorrente precisa estar 
em modo público. O sorteio 
será realizado dia 6, às 17h 
e o resultado será divulgado 
nas redes sociais da Aciu e 
do Ximbas.

com o governo do Estado 
converte-se em importantes 
obras que melhoram a vida da 
população.

O prefeito lembra ainda 
que a administração muni-
cipal tem investido signifi-
cativamente na melhoria e 
ampliação das estruturas 
de atendimento à saúde da 
população. “Esta gestão con-
cluiu as UBS do San Remo e 
do Sonho Meu, construiu um 
novo Pronto Atendimento 24h, 
uma UBS em Roberto Silveira e 
está construindo o novo Posto 
de Saúde Central”, recorda, 
citando também a instalação 
do CRMI (Centro de Referência 
Materno e Infantil) e de ambu-
latórios para enfrentar agravos 
em saúde.

Para as reformas e amplia-
ções das UBS, a maior parte 

dos recursos veio da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
com complementação do 
município. Com a ampliação, 
a unidade terá incorporado em 
sua estrutura área de serviço, 
cozinha, sala de esterilização 
e expurgo, cozinha, novos con-
sultórios médicos, banheiros e 
sala para os agentes comunitá-
rios de saúde (ACS).

Marcio Nunes destacou que 
o governador Ratinho Junior 
tem determinado que obras de 
interesse dos cidadãos para-
naenses sejam executadas em 
todas as regiões do Estado. 
“Umuarama tem sido transfor-
mada com a atenção que recebe 
do Governo do Paraná. Temos 
muito trabalho por fazer e para 
mim, que sou desta região, é 
uma honra acompanhar cada 
conquista”, afirmou.

MARCIO Nunes destacou que o governador Ratinho Jr tem determinado que obras de interesse dos cidadãos sejam executadas em todas as 
regiões do Estado

ASSESSORIA/SECOM

Secretário e 
prefeito fiscalizam 
UBS em distrito
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Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP entrega 
mais de R$ 1 milhão em prêmios

Promoção Razões 
para Investir e Ganhar 
realiza sorteios mensais 
entre associados 
que investirem até 
dezembro

O Sicredi, como instituição 
financeira cooperativa, tem como 
norteador avaliar a real neces-
sidade dos associados e prestar 
consultoria exclusiva. O relacio-
namento próximo e humanizado 
permite à cooperativa entender 
aquilo que é mais indicado ao 
associado e, antes de mais nada, 
orientá-lo a ter melhor controle 
sobre o dinheiro. A educação 
financeira sempre foi um dos pila-
res cooperativistas. 

Com esse viés de estimular os 
associados a economizarem e a 
terem uma reserva financeira, a 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP lançou a campanha Razões 
para Investir e Ganhar, que vai 
distribuir mais de R$ 1 milhão em 
dinheiro. No total, serão dez sor-
teios mensais de R$ 50 mil e um 
prêmio final de R$ 500 mil. Para 
participar, a cada R$ 50,00 apor-
tados em capital social, o asso-
ciado ganha um cupom da sorte. A 
cada R$ 500,00 em investimentos, 
o associado recebe um ou mais 
cupons da sorte, de acordo com a 
carência do produto contratado. 
Ao realizar investimentos a médio 
e longo prazo, além de maior ren-
tabilidade e segurança financeira, 
as chances de ganhar são ainda 

JOÃO, de Ubiratã, foi o terceiro sorteado

ANTÔNIO, da agência Mooca, em São Paulo, foi o segundo contemplado

THIAGO, de Campina da Lagoa, foi o 
primeiro ganhador do prêmio mensal

maiores. A campanha, exclusiva 
para associados da cooperativa, 
teve início em março e segue até 
31 de dezembro de 2021.

Para o associado, investir em 
uma cooperativa traz uma série de 
benefícios. Um deles é fortalecer a 
economia local, já que tudo o que é 
captado na região fica naquela loca-
lidade, o que ajuda a desenvolver as 
cidades. A participação nos resulta-
dos da cooperativa também é uma 
vantagem, o que garante uma ren-
tabilidade extra ao final de cada 
ano. Ou seja, quando o associado 
investe e utiliza os produtos e ser-
viços disponíveis, parte desse inves-
timento retorna para o seu bolso. 
Todo esse conceito tem a força e a 
solidez de 118 anos de atuação no 
país. No Sicredi, os recursos ren-
dem, os associados realizam seus 
sonhos e ainda contribuem para 
uma sociedade mais próspera.

O gerente de desenvolvimento 
de negócios Luiz Crivelenti destaca 
as diversas razões para investir com 

segurança. “Em uma cooperativa, 
os recursos captados na cidade per-
manecem no local, fomentando o 
comércio, as empresas e as indús-
trias, o que gera cada vez mais renda 
e qualidade de vida na região. Para 
nós, é fundamental levar em conside-
ração o perfil de risco do associado, 
sua situação financeira e o cenário 
atual, até porque nos preocupamos 

e fomentamos a educação finan-
ceira. Quando falamos no ato de 
poupar, o primeiro passo para o 
sucesso é definir as razões para 
investir, ou seja, nossos sonhos e 
objetivos. Essa campanha foi criada 
justamente para isso”, explica.

Sobre a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP
A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, uma das 108 cooperativas do Sicredi, 
conta com 32 anos de história, mais de 170 mil associados e 95 espaços de 
atendimento. A área de atuação da cooperativa abrange 43 cidades no esta-
do do Paraná e 8 cidades no estado de São Paulo, incluindo a capital paulista 
e cidades vizinhas do grande ABCD (www.sicredi.com.br/coop/vale-piquiri/).

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o 
crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 
cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. 
Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados e no Distrito Federal, 
com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços 
financeiros (www.sicredi.com.br).

Mais informações em: www.
sicredi.com.br/promocao/
razoesparainvestireganhar/

PM resgata cachorra 
deixada pela dona sem 
água, comida e doente

Uma cachorra foi resgatada 
pela Polícia Militar na tarde do 
domingo (1º) em Umuarama 
após uma denúncia de maus-
-tratos. O animal estava sem 
água, sem comida e cheia 
de ectoparasitas, segundo o 
que foi verificado pelos poli-
ciais. Uma mulher de 43 anos, 
identificada como tutora da 
cachorra, foi detida.

O animal, que já não con-
seguia andar, foi encontrado 
na Rua Estevam dos Santos e 
Silva, no Jardim São Cristóvão. 
A cachorrinha foi encaminhada 
para tratamento na Sociedade 
de Amparo aos Animais de 
Umuarama (Saau). Ainda con-
forme a Polícia Militar, a tutora 
alegou que a cachorra estava 
em condição de maus-tratos 
há pelo menos sete dias.

Contrabandista é 
preso com carga
milionária de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu na manhã 
deste domingo (01), em Alto 
Paraíso (município localizado a 
67 quilômetros de Umuarama), 
uma carga milionária de cigarros 
contrabandeados do Paraguai.

Uma equipe que fiscalizava 
a rodovia BR-487, conhecida 
como estrada Boiadeira, sus-
peitou de uma carreta com 
placas de Concórdia/SC. Oos 
patrulheiros deram início a 
uma abordagem, quando o 
condutor do veículo, que é 
morador de Marechal Cândido 
Rondon, jogou a carreta sobre 
a equipe. Em seguida ele ini-
ciou uma fuga por cerca de 
10 quilômetros seguindo pela 
rodovia, até que abandonou 
o caminhão e tentou escapar 
correndo por uma plantação 
às margens da pista.

Perseguido, ele foi alcan-
çado e detido. O homem 
preso responderá pelos cri-
mes de contrabando, direção 

A mulher foi presa em 
flagrante e conduzida à 7ª 
Subdivisão Policial (SDP) 
de Umuarama,  onde foi 
denunciada e responderá 
por maus-tratos a animais 
d o m é s t i co s  co n fo r m e  o 

artigo 32 da Lei 9.605/98, 
que pode resultar de dois a 
cinco anos de reclusão. Em 
Umuarama, denúncias de 
maus-tratos a animais podem 
ser feitas à Polícia Ambiental 
pelo telefone (44) 3624-7630.

O animal já não conseguia nem andar quando foi encontrado pela Polícia Militar no Jardim 
São Cristóvão

DIVULGAÇÃO

perigosa, desobediência e 
adulteração de sinal identifi-
cador de veículo, pois a com-
binação veicular portava pla-
cas falsas.

No ato da detenção, o 
motorista revelou aos policiais 
que levaria a carga ilícita, que 
continha de cerca de 600 mil 
maços de cigarros contraban-
deados, para Umuarama. A 
ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia de Polícia 
Federal de Guaíra.

DEPOIS de jogar veículo carregado com 
contrabando contra viatura da PRF, houve 
perseguição pela Boiadeira, até que moto-
rista foi capturado
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Hospital Veterinário da Unipar acolhe
e trata animais vítimas de maus-tratos

O Hospital Veterinário da 
Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidade de Umuarama, 
recebeu 24 animais encaminha-
dos pela Polícia Ambiental, após 
denúncia recebida pela cor-
poração de que o gado sofria 
maus-tratos.

Segundo explicou a Sargento 
Emanuele, da Polícia Ambiental 
de Umuarama, cinco animais 
haviam sido encontrados já 
mortos. Os demais, estavam em 
situação crítica, muito desidra-
tados e até com anemia, devido 
à ausência de pasto e alimenta-
ção suplementar. “Eles estavam 
numa propriedade rural aqui 
mesmo em Umuarama e quase 

Aeronave agrícola cai em distrito e deixa piloto ferido
Um avião de pequeno 

porte, de cor vermelha, caiu 
ontem (segunda-feira, 2) à 
tarde, em um canavial den-
tro dos limites do município 
de Umuarama. O acidente 
foi registrado no distrito de 
Roberto Silveira. A aeronave 
agrícola estava pulverizando 
o canavial. A Agência Nacional 

Veículo de Brasilândia do Sul
carregava 390 kg de maconha

Um veículo carregado com 
maconha foi apreendido pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
em Campo Mourão. A ocorrên-
cia foi registrada no domingo 
(1), por volta das 21h, no km 
222 da BR 158, (contorno 
de Campo Mourão), quando 
policiais rodoviários federais 
deram ordem de parada a um 
veículo Fiat Siena com placas 
de Brasilândia do Sul/PR.

Porém, o condutor deso-
bedeceu a ordem e empreen-
deu fuga em alta velocidade, 
seguindo no sentido a Maringá. 
Houve perseguição, até que o 
condutor perdeu o controle da 
direção, saiu da pista e parou 

de Aviação Civil (ANAC) inves-
tigará detalhes que levaram à 
queda da pequena aeronave. O 
piloto sofreu ferimentos leves 
e foi levado para atendimento 
em um hospital de Umuarama.

Policiais militares que pres-
tam serviço no destacamento 
de Xambrê foram até o ponto 
onde ocorreu o acidente. O 

canavial onde a aeronave caiu 
fica situado próximo de uma 
estrada de acesso a uma pro-
priedade particular.

Com a queda, parte do 
agrotóxico ficou espalhado 
pela terra. Responsáveis pela 
empresa estiveram no local 
e retiraram componentes 
que poderiam ocasionar um 

incêndio na aeronave.
O piloto foi socorrido, a prin-

cípio pela equipe de uma ambu-
lância da usina, e encaminhado 
para o hospital Norospar.

A assessoria do hospi-
tal informou que o piloto 
“foi atendido por uma junta 
médica e, após avaliações clíni-
cas e de imagem, foi liberado. 

O paciente sofreu apenas 
escoriações e saiu andando 
do hospital”. Paralelamente 
à ANAC, a empresa respon-
sável pela pulverização, que 
tem sede em Palotina, tam-
bém investigará as causas da 
queda. Estes também são os 
responsáveis pela remoção 
da aeronave do local.

Perseguição em Pérola termina
com garoto e moto apreendido

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o momento 
em que um adolescente cai da 
motocicleta no centro de Pérola 
(cidade localizada a 47 quilôme-
tros de Umuarama). Após colidir 
contra uma viatura policial, ele 
tenta fugir, mas é contido por 
equipes da Polícia Militar (PM). 
O fato foi registrado na noite de 
domingo (1) na área central em 
Pérola, onde havia grande con-
centração de pessoas, em sua 
maioria jovens.

Em nota, a PM informou que 
fazia o patrulhamento na área 
central, quando a equipe avis-
tou um motociclista em atitude 
suspeita, o piloto percebeu 
que seria abordado e acele-
rou a motocicleta, iniciando 
uma fuga em alta velocidade. 
Foi dada ordem de parada, 
utilizando de sinais lumino-
sos e também sonoros, porém 
nenhum foi acatado pelo 
motociclista que seguiu em 
fuga por várias ruas da cidade.

Houve uma perseguição 
policial e na Avenida Pérola 
Byinton o motociclista seguiu 

o veículo de forma abrupta. 
Acompanhado de um passa-
geiro, se embrenhou a pé em 
uma região de vegetação densa.

Os patrulheiros persegui-
ram a dupla e conseguiram 
alcançar e prender o passa-
geiro. O condutor escapou. Os 
policiais realizaram buscas, 
porém, este não foi localizado.

Em fiscalização dentro do 
veículo foram encontrados 
diversos tabletes de maconha, 
que após a pesagem, totalizou 
390,83 quilos.

Após questionado, o pas-
sageiro alegou estar apenas 
de carona e que em determi-
nado momento da viagem 

o condutor o informou que 
estava transportando drogas. 
Ele foi preso em flagrante e 
encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil de Campo Mourão.

Somente no mês de julho 
a PRF apreendeu na região de 
Maringá mais de 6 toneladas 
de drogas.

não paravam em pé. O proprie-
tário foi multado em R$ 15 mil e 
alegou que os animais eram pre-
guiçosos demais para se alimen-
tar, ele é reincidente neste tipo 
de ocorrência”, pontuou.

De acordo com André 
Giarola, médico veteriná-
rio responsável pelo atendi-
mento desses animais, eles 
estão recebendo tudo o que 
há de melhor para voltarem à 
vida normal, mas ainda há três 
deles muito debilitados e com 
risco de morte. “Além de toda 
a medicação, alguns também 
passaram por transfusão de 
sangue e seguem sendo assis-
tidos pela equipe. Os outros 17, 

que apresentam uma condição 
melhor de saúde, devem ser 
liberados em breve”, declarou.

Alunos do 1º ao 5º ano do 
curso de Medicina Veterinária 
se envolveram nos atendi-
mentos, oportunidade prá-
tica importante para a for-
mação profissional.

Para o coordenador do 
Hospital Veterinário, Adriano 
Martins, esse tipo de parce-
ria com as forças policiais é 
muito positiva e demonstra a 
credibilidade do espaço junto 
à comunidade. É o que pensa 
também o capitão Alcimar, da 
Polícia Ambiental, que dei-
xou também um alerta com 

relação à importância das 
denúncias neste sentido. 
“A população é parceira da 
polícia e deve denunciar, já 

ESPAÇO presta atendimento intensivo às 24 cabeças de gado; acadêmicos de Medicina 
Veterinária se envolveram na oportunidade prática

ASSESSORIA

que a identidade é sempre 
preservada. Atendemos às 
ocorrências através do 181”, 
destacou o capitão.

pela contramão, local onde 
havia um grande número de 
pessoas (aglomeração) e veí-
culos, colocando a vidas de 
terceiros em risco.

Para tentar fugir da polícia, 
o jovem motociclista tentou 
fazer um retorno e colidiu con-
tra a viatura policial e caiu. Ele 
tentou levantar para fugir, mas 
foi contido com uso de força 
pelos policiais.

O adolescente condutor foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi denun-
ciado por direção perigosa, 
desobediência. Além disso a PM 
confeccionou multas por infra-
ções de trânsito por não pos-
suir CNH, o pai foi multado por 
permitir posse de veículo por 
pessoa não habilitada, o garoto 
também desobedeceu a ordem 
de parada, dirigiu ameaçando 
pedestres e demais veículos, 
transitou pela contramão e a 
moto foi apreendida por pos-
suir débitos de licenciamento e 
estar com placas adulteradas. O 
Conselho Tutelar foi acionado e 
acompanhou o caso.

DROGA apreendida pela Polícia Rodovi-
ária Federal após perseguição pela rodovia
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Umuarama aparece em 4º lugar no PR
no ranking da governança municipal

O  ú l t i m o  Í n d i ce  d e 
G o v e r n a n ç a  M u n i c i p a l 
do Conselho Federal de 
Administração (IGM-CFA), criado 
para auxiliar gestores públicos 
a entender, através de dados 
consolidados, oportunidades 
de melhorias em seus municí-
pios, colocou Umuarama entre 
as cidades com os melhores 
desempenhos no Paraná e no 
Brasil. A estrutura do indicador 
é baseada na análise da média 
de dados brutos (Variáveis), 
que criam as Dimensões e a 
média das dimensões estabe-
lece a nota geral do IGM/CFA.

No Paraná, na média geral 
do indicador, Umuarama apa-
rece em quarto lugar – atrás 
apenas de Curitiba, Maringá e 
Londrina – com nota de 7,01. A 
capital obteve 7,94 e as outras 
duas cidades tiveram 7,45 
e 7,12. Cidades bem maio-
res e com a economia mais 
desenvolvida não atingiram 
o desempenho de Umuarama 
na gestão dos recursos públi-
cos, como Toledo (nota 6,84), 
Pinhais (6,80), Cambé (6,64), 
Arapongas (6,23) e Foz do 
Iguaçu (6,22). Entre as 163 
cidades brasileiras acima de 
100 mil habitantes, Umuarama 

Sobre o índice
O IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três di-
mensões: finanças, gestão e desempenho. Foi elaborado a partir de dados secundários e considera áreas 

como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, 
recursos humanos, planejamento e outras. A partir da construção de extenso banco de dados munici-

pais, extraídos de bases públicas como STN, IBGE, PNUD e DataSUS, priorizou-se indicadores e variáveis 
e, em seguida, por meio de tratamento estatístico, foi gerado um resultado para cada dimensão e para o 
Índice. Assim como boa parte de suas fontes, o IGM é atualizado anualmente desde a criação em 2016.

O índice possibilita aos gestores dos municípios visualizar as necessidades e/ou boas práticas de sua 
região; permitindo acesso à informação estimula a participação social, contribuindo para maior integra-
ção do governo com a sociedade; e pode orientar o setor privado em ações voltadas para o desenvolvi-

mento, incluindo alocação de recursos e público-alvo de suas atividades além de subsidiar pesquisadores 
com dados abertos, permitindo diversas análises sobre os municípios, estados e regiões brasileiras, 

identificando exemplos de boas práticas e os principais desafios enfrentados.

ficou com o 38º lugar na média 
geral do IGM/CFA.

N o  q u e s i to  F i n a n ça s 
Públicas, a Prefeitura teve 
a segunda melhor nota de 
todo o país (8,44), enquanto a 
melhor avaliação foi obtida por 
Indaiatuba (SP) – 9,45. Neste 
aspecto, foi a melhor coloca-
ção entre as cidades paranaen-
ses, seguida por Maringá (nota 
7,60) em 11º e depois Curitiba 
(6,87), com a 31ª colocação.

A pesquisa é ampla, muito 
criteriosa e o Conselho Federal 
de Administração teve acesso 
fácil a todos os dados, pois 
a transparência sempre foi 
nossa prioridade, avaliou o 
prefeito Celso Pozzobom. 
Segundo ele, o bom desem-
penho é resultado da gestão 
mais eficiente dos recursos 
públicos, da seriedade com 
que a Prefeitura é gerida e do 
comprometimento da equipe 
em servir bem à população.

“Nos últimos anos nós con-
seguimos aumentar a arreca-
dação do município com uma 
série de ações que nos possibi-
litaram realizar investimentos 
como a muito tempo não se via 
em nossa cidade. Estamos com 
as contas em dia, atendendo 

a todos os setores e com pro-
jeção de investir ainda mais 
nos setores prioritários, para 
manter a linha de desenvolvi-
mento que vem sendo percor-
rida desde o início da nossa 
gestão”, pontou Pozzobom.

FINANÇAS
O resultado da gestão 

financeira do município de 
Umuarama é embasado e exce-
lentes avaliações nos aspectos 
Fiscal (nota 9,97), investimen-
tos per capita em educação e 
saúde (6,26), equilíbrio pre-
videnciário (7,76) e custo do 
Legislativo (9,77). A cidade foi 
avaliada no grupo 8 do índice, 
que agrupa populações acima 
de 100 mil habitantes com 

renda per capita acima de R$ 
28636,00 (a maior renda dentre 
os oito grupos existentes).

O município obteve exce-
lentes avaliações em autono-
mia fiscal, gastos com pessoal, 
capacidade de investir e liqui-
dez, superou a meta nos inves-
timentos em saúde e ficou bem 
próximo do nível máximo em 
educação e equilíbrio previ-
denciário – indicadores indivi-
duais que, na média, compõem 
o quesito “Finanças”, junto com 
o custo do legislativo.

Houve ainda boas avalia-
ções no atendimento a lei de 
incentivo às Micro e Pequenas 
Empresas, disponibilidade de 
informações (transparência) e 
nos desempenhos dos setores 

educacional, de saúde, sanea-
mento e meio ambiente (água, 
coleta e tratamento de esgoto).

“Tudo isso produz refle-
xos positivos na geração de 
empregos e na movimenta-
ção da economia, susten-
tando o desenvolvimento 
que Umuarama experimenta 
apesar dos desafios da pan-
demia”, completou ou secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior. “É impor-
tante conhecer tanto nossos 
pontos fortes como os desa-
fios para estarmos sempre 
redirecionando e melhorando 
nosso trabalho. É muito bom 
que isto seja feito por órgãos 
externos”, emendou.

A gestão financeira do município de Umuarama é embasada e excelentes avaliações nos aspectos fiscal, educacional e de saúde

ASSESSORIA/SECOM
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Mulheres são as que mais se
contaminam pelo coronavírus

Estudo da Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama aponta que, 
em números absolutos, as 
mulheres são maioria entre 
as pessoas que se contami-
nam pelo coronavírus (52%). 
Porém, quando se analisa as 
vítimas fatais da doença, 62% 
dos óbitos são de homens (e 
38% mulheres). O compor-
tamento epidemiológico do 
vírus Sars-CoV-19 é acompa-
nhado pelo COE (Centro de 
Operações de Enfrentamento 
ao Coronavírus).

O mês de julho de 2021 
fechou com 1.274 casos – 
644 mulheres (50,5%), 558 
homens (43,8%) e 72 crian-
ças (5,6%), tendo pico de 84 
casos (no dia 8) e mínimo de 
10 casos (no dia 29). A queda 
no número de novos casos foi 
significativa em uma compa-
ração com o mês anterior: 
42% (de 2.196 para 1.274).

O estudo mostra ainda que 

a faixa etária com mais casos 
positivos é a de 30 a 39 anos, 
seguida pela de 20 a 29 anos e 
40 a 49 anos. Com relação aos 
óbitos por faixa etária, em pri-
meiro lugar estão os com idade 
entre 50 a 59 anos, seguidos 
por 70 a 79 anos e 60 a 69 anos. 
A média móvel desta semana 
está em 20 casos, lembrando 
que já chegou a ser 153 (na 
semana de 22 a 28 de novem-
bro de 2020).

O levantamento apresenta 
ainda outros dados, como a 
profissão das pessoas que 
foram infectadas pelo corona-
vírus. Do lar é a que teve mais 
citações (962), seguidas por 
empresário/gerente (765), apo-
sentado (762), caminhoneiro 
(699), desempregado (663), 
menor (579) e vendedor (542). 

Já as com menos citações são 
publicitário/jornalista (30), 
arquiteto (34), estagiário (40), 
bancário (61) e rural (106).

Do total de mortes por 
covid-19 confirmadas na 
cidade, 24 pessoas mora-
vam na região do Centro de 
Saúde Escola (Unipar sede), 
15 no Cidade Alta, 11 no Vitória 
Régia, 10 no Guarani-Anchieta, 
8 no Jardim Liboa, 8 na região 
central, 7 no Jabuticabeiras, 
7 no San Remo e 7 no São 
Cristóvão. Nenhuma morte foi 
oficialmente registrada nos 
distritos. O maior número de 
notificações desde o início da 
pandemia, em março de 2020, 
aconteceu no mês de maio de 
2021: 4.485. Depois foram os 
meses de novembro de 2020 
(4.441), junho de 2021 (4.032) 

e junho de 2021 (3.980).
Em Umuarama, a primeira 

notificação de covid-19 foi 
no dia 12 de março, em um 
paciente masculino de 52 
anos. Já a primeira confir-
mação de caso positivo, foi 
diagnosticado no dia 22 do 

mesmo mês, em um homem 
de 30 anos, com histórico 
de viagem recente para os 
Estados Unidos e Cancún, 
no México. O primeiro óbito 
confirmado foi no dia 28 de 
abril do ano passado, uma 
mulher de 52 anos.

ESTUDO aponta que mulheres são maioria entre as pessoas que se contaminam, mas 
homens são os que mais morrem

ASSESSORIA/SECOM

BALANÇO COVID — JULHO/2021 
DIA............ TOTAL .......... MULHERES .......... HOMENS .....CRIANÇAS
1 ...................... 42 ........................19 .......................... 21 ....................... 2
2 ...................... 50 ........................23 .......................... 25 ....................... 2
3 ...................... 60 ........................26 .......................... 30 ....................... 4
5 ...................... 58 ........................32 .......................... 23 ....................... 3
6 ...................... 77 ........................40 .......................... 32 ....................... 5
7 ...................... 65 ........................32 .......................... 30 ....................... 3
8 ...................... 84 ........................46 .......................... 30 ....................... 8
9 ...................... 83 ........................36 .......................... 43 ....................... 4
10 .................... 71 ........................45 .......................... 24 ....................... 2
12 .................... 55 ........................16 .......................... 37 ....................... 2
13 .................... 66 ........................40 .......................... 22 ....................... 4
14 .................... 73 ........................42 .......................... 28 ....................... 3
15 .................... 72 ........................31 .......................... 33 ....................... 8
16 .................... 50 ........................31 .......................... 16 ....................... 3
17 .................... 46 ........................20 .......................... 21 ....................... 5
19 .................... 46 ........................24 .......................... 19 ....................... 3
20 .................... 33 ........................13 .......................... 19 ....................... 1
21 .................... 26 ........................15 .......................... 11 ....................... 0
22 .................... 20 ........................14 ........................... 5 ........................ 1
23 .................... 27 ........................11 .......................... 15 ....................... 1
24 .................... 27 ........................11 .......................... 15 ....................... 1
26 .................... 30 ........................17 .......................... 13 ....................... 0
27 .................... 31 ........................16 .......................... 12 ....................... 3
28 .................... 20 ........................11 ........................... 8 ........................ 1
29 .................... 10 .........................5 ............................ 4 ........................ 1
30 .................... 30 ........................21 ........................... 9 ........................ 0
31 .................... 22 .........................7 ........................... 13 ....................... 2
TOTAIS .......... 1274 .....................644 ........................ 558 .....................72 
    50,54% 43,79% 5,65%

Fonte: Boletim Covid – Secretaria de Saúde de 
Umuarama – Referência: JULHO/2021

CASOS E ÓBITOS POR BAIRRO
REGIÃO ..CONFIRMADOS . ÓBITOS

CSE-Unipar.......1754....................32
Guarani ............1251....................30
Cidade Alta ......1084....................25
Central ..............862.....................22
Jd. Cruzeiro ......1243....................21
Ouro Branco ......570.....................19
Jd. Lisboa ..........738.....................18
Bem Estar .........1043....................18
Jd. Panorama ...759.....................15
Pq. San Remo ...867.....................15
São Cristóvão....327.....................14
Jd. União ...........334.....................11
Vitória Régia .....999.....................11
Jabuticabeiras ..333.......................8
Outros ..............1149......................8
Sonho Meu ........508.......................7
1º de Maio .........545.......................5
26 de Junho ......421.......................5
Pq. Industrial ....295.......................4
Santa Eliza .........52  .......................3
Lovat .................119.......................2
Serra Dourados .184.......................1
Roberto Silveira .08  ....................... -

Fonte: Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama

As aglomerações voltaram a ocorrer com 
frequência em Umuarama, aponta o relatório 
do último final de semana da ação integrada de 
fiscalização do cumprimento das medidas contra 
a pandemia de coronavírus, determinadas por 
decretos do Estado e do município. Apesar 
de muito importantes, as notícias de redução 
no número de casos confirmados diariamente e 
de baixa na ocupação hospitalar têm causado 
um efeito adverso em parte da população, 
que começa a mostrar sinais de relaxamento na 
atenção às medidas preventivas. Na quinta-feira, 
29, fiscais notificaram lanchonete e orientaram 

10 pessoas. Na sexta-feira, 30, a fiscalização notificou uma lanchonete, orientou quatro bares e duas tabacarias e 
dispersou aglomerações no centro. No sábado, 31, as ações resultaram em quatro notificações e três orientações.

ASSESSORIA/SECOM
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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 SEDAN LT  13/14 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 59.900,00

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

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 56.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

CONTRATA – SE 
A empresa Curtume Panorama, 

está contratando pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais, oferecemos Vale 
refeição, vale transporte, a 
empresa possui refeitório 

próprio. Interessados entrar 
em contato pelo fone 44 

3621-1600 falar com Débora 
ou enviar curriculum para 

debora@curtumepanorama.
com.br. Contratação imediata!

Umuarama Futsal retoma treinos
após o grave acidente na BR-376

O Umuarama Futsal retomou 
os treinamentos na manhã de 
ontem (segunda-feira, 2), fal-
tando poucos dias para com-
pletar um mês do grave aci-
dente que ocorreu com o ônibus 
do time. A delegação da Afsu 
seguia para Jaraguá do Sul, em 
8 de julho, quando o coletivo 
tombou. Na ocasião, duas pes-
soas morreram (o coordenador 
das equipes de base Paulo Vitor 
Gonzales e o motorista do ôni-
bus, Osvaldo da Silva) e outras 
ficaram feridas.

Ainda em clima de luto 
pelas mortes e com alguns 
jogadores e membros da 
equipe técnica em recupera-
ção, todos se reuniram ontem 
pela manhã no Ginásio de 
Esportes Amário Vieira da 

Costa. O time contratou alguns 
reforços para suprir a falta dos 
jogadores que seguem se recu-
perando dos ferimentos.

O presidente da Afsu, 
Edvanilson Lopes Romero, 
o Nil, junto ao prefeito Celso 
Pozzobom e o secretário muni-
cipal de Esportes, Jefferson 
Ferreira, receberam a equipe. 
Pozzobom deu as boas-vindas 
a todos e lamentou o ocorrido, 
mas disse que é preciso reco-
meçar. Ressaltou a importân-
cia do Umuarama Futsal para 
o município e para o esporte. 
“Sintam-se acolhidos pelo 
poder público municipal e 
tudo que puder e estiver ao 
alcance será feito”, informou.

O time participou de um 
momento de conversa e ora-
ção antes do início efetivo dos 
treinamentos. Na oportuni-
dade também foram apresen-
tados os reforços: Montanha, 
Filipinho, Gabrielzão, Andinho, 
Carapiá e Assis (este último 
chega nesta quarta-feira, pro-
veniente de Fortaleza).

Da equipe que vinha 

Agradecimento
A final das argolas dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, disputada 
ontem (segunda-feira, 2) não foi 
a que os torcedores brasileiros 
esperavam. Dono de duas 
medalhas olímpicas, Arthur 
Zanetti terminou na última 
colocação, depois de cometer um 
erro na saída do aparelho. Após 
a prova, o ginasta agradeceu 
o apoio da torcida nas redes 
sociais. “Fala pessoal. Obrigado 
pela torcida, obrigado mesmo. Foi 
uma final muito dura. Todo mundo 
está mandando mensagem aqui, 
desejando parabéns. Só queria 
agradecer a todos vocês brasileiros 
que torceram pela ginástica 
do Brasil. Obrigado mesmo, de 
coração. Valeu pessoal”, publicou 
no Instagram.

disputando a temporada (e 
estava no acidente) e voltou 
aos treinos hoje estão Mura, 
Lucas (goleiro), Léo Café e Vini. 
Os demais integrantes ainda 
estão em recuperação. Também 
fazem parte os goleiros da base 
(treinar para auxiliar) Mosconi, 
Vitão, Maina e João.

Há alguns dias a diretoria ini-
ciou as tratativas para o retorno 
dos times às competições.

José Roberto, segundo moto-
rista do ônibus da Afsu, é o único 
que ainda segue hospitalizado.

ATLETAS e comissão técnica reunidos no centro da quadra do Ginásio Amario Vieira da 
Costa retornando os treinamentos após o acidente

OBEMDITO
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Palavras cruzadas

Use e abuse de sua boa lábia. Se depender do 
apoio dos astros, você saberá direitinho o que dizer 
para agradar, cativar e convencer as pessoas do que 
quiser. Isso pode ser muito valioso no trabalho, 
principalmente se tiver oportunidades de apresentar 
suas ideias e sugestões criativas. 

Com Sol e Mercúrio em Leão, você vai esbanjar 
vitalidade e autoconfiança para lutar com toda força 
pelas coisas que deseja. Vênus e Urano em har-
monia acentuam indicam uma fase de realizações. 
Bom momento para investir na carreira e nas opor-
tunidades de ganhar dinheiro. 

A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo 
incentiva você a lutar com unhas e dentes pelo 
que deseja. Mas atenção: Sol e Mercúrio avisam 
que é importante agir com discrição e cuidar dos 
seus interesses sem comentar seus planos com 
ninguém. Fique atenta às oportunidades e confie 
na sua intuição para identificar a hora certa de agir 
e mostrar seu sucesso ao mundo.

Você pode ter uma boa oportunidade de mudar 
de emprego ou passar para uma função que trará 
muito mais realização para você. Trabalhe com dis-
ciplina e empenho, pois seus esforços podem ser 
recompensados com um aumento ou algum tipo 
de gratificação. 

A Lua no seu paraíso astral traz sorte, criatividade e 
entusiasmo em dobro para você. Procure motivar os 
colegas e somar forças com eles. Se cooperarem 
uns com os outros, será muito mais fácil e rápido 
atingir os objetivos no trabalho. Procure controlar 
melhor os gastos: evite extravagância e despesas 
desnecessárias. 

Se depender dos astros, você vai mostrar muita 
determinação e criatividade no emprego e cumprirá 
suas tarefas com muita disciplina. O céu indica 
uma fase especialmente produtiva para quem tra-
balha em casa, com parentes ou com produtos 
caseiros e serviços domésticos. 

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 3 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. 
Podem ser truculentos, ambiciosos e materialistas, mas trabalhadores e esforçados. Possuem 
perseverança e muita responsabilidade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, 
número de Saturno, que pode fazê-los duros e exigentes, austeros e conservadores e em alguns 
casos ditadores. Mas que pode favorecer a bens de herança na idade madura ou velhice. Vida 
longa também.

Horóscopo nascido em 3 de agosto

A Lua desperta em você um desejo enorme de pro-
mover mudanças, especialmente no trabalho. Se 
você está insatisfeita com o que faz, talvez queira 
procurar outras opções no mercado de trabalho. 
Mas se estiver feliz com o que faz, vai querer se 
aprofundar ainda mais e garantir mais estabilidade 
no emprego.

Você pode ter boas ideias e inspirações para 
resolver essas questões. Pode, inclusive, encon-
trar uma boa saída para quitar uma dívida ou equi-
librar melhor as suas despesas. Lua e Mercúrio 
na Casa das Finanças também darão uma força 
e tanto nesse sentido, então, use a criatividade a 
favor do seu bolso. 

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um bom incentivo para você investir na sua 
carreira e nos objetivos que deseja alcançar. A 
família está ao seu lado, dará apoio e bons conse-
lhos. Trocar ideias com os parentes também será 
uma boa opção para quem está sem emprego ou 
trabalha em casa.

Vários astros vão realçar a sua simpatia. Ao 
mesmo tempo, a Lua favorece a sua comunica-
ção e deve ajudá-la a escolher as palavras certas 
para negociar e convencer as pessoas. Se você 
souber usar essas vibrações a seu favor, pode 
ter ótimos resultados no trabalho.

Os astros incentivarão você a se aproximar 
mais de pessoas que têm ideias e objetivos 
bem parecidos com os seus e você pode se 
associar a estas pessoas para colocar as 
ideias em prática. No trabalho terá muita faci-
lidade para aprender coisas novas.  

A união faz a força e você terá ainda mais cer-
teza disso se puder trabalhar junto de pessoas que 
tenham algo a ensinar. Procure se passar mais 
tempo com os colegas mais experientes, con-
verse mais e aprenda tudo que puder com quem 
já conquistou a posição que você quer conquis-
tar. Mostre todo o seu potencial e disposição para 
cumprir suas tarefas. 

Solução
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SAB
DESCANSAR

BEMABDOME
SITUAREJ
FESEURO
IDIOMAI

ALEMÃPECA
ECONOMIAS
MESAARCA

FINALMENTE
LIDDTNS

MIOLOESTE
TVEPIORA
AVERIGUAR

PROSTATALA

Desejo do
viajante
quando
chega

Evento do
Sete de

Setembro
no Brasil

O que
sempre
vence o

Mal (dito)

Eri
Johnson,
humorista

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

(?)-delta,
equipa-

mento do
voo livre

(?) 
Benny,
cantor 
de funk

Campo de
cereais

Investigar;
indagar 

Forma
carinhosa
de tratar 

a avó

Naquele
lugar; 
acolá

Inseticida
(sigla)
Não

pesados

Caixa com
tampa

Medicina
(abrev.)

Viola leis
religiosas
Produto da
nata do leite

Terreno alagadiço,
com água parada

Continente onde se
situa El Salvador

Moeda 
da Grécia
Dar uma 

(?): ajudar

Fica abaixo
do tórax
A pessoa 

cabeça-dura

O "mundo"
dos

espíritos
(Folc.)

A língua
de um
povo

Poupan-
ças

Móvel
de bares

Afinal; até
que enfim

Agrava 
(a doença)

Rato,
em inglês

Glândula 
do sistema
reprodutor
masculino

Significa "quase",
em "semifinal"

(?) Bel-
trão, atriz
Beirada

do chapéu
História de caipira

(pop.)

Localizar

O antigo
"ph"

(Gram.)
Período
de 10
anos

O leste
(?)-stop:

parada no 
boxe na F1

Estudei
o texto

Medula;
tutano

Base de
câmeras
Flexão do 
verbo "ser"

3/ddt — pit — rat. 5/brejo — miolo — seara. 8/próstata.

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

SAB
DESCANSAR

BEMABDOME
SITUAREJ
FESEURO
IDIOMAI

ALEMÃPECA
ECONOMIAS
MESAARCA

FINALMENTE
LIDDTNS

MIOLOESTE
TVEPIORA
AVERIGUAR

PROSTATALA

Desejo do
viajante
quando
chega

Evento do
Sete de

Setembro
no Brasil

O que
sempre
vence o

Mal (dito)

Eri
Johnson,
humorista

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

(?)-delta,
equipa-

mento do
voo livre

(?) 
Benny,
cantor 
de funk

Campo de
cereais

Investigar;
indagar 

Forma
carinhosa
de tratar 

a avó

Naquele
lugar; 
acolá

Inseticida
(sigla)
Não

pesados

Caixa com
tampa

Medicina
(abrev.)

Viola leis
religiosas
Produto da
nata do leite

Terreno alagadiço,
com água parada

Continente onde se
situa El Salvador

Moeda 
da Grécia
Dar uma 

(?): ajudar

Fica abaixo
do tórax
A pessoa 

cabeça-dura

O "mundo"
dos

espíritos
(Folc.)

A língua
de um
povo

Poupan-
ças

Móvel
de bares

Afinal; até
que enfim

Agrava 
(a doença)

Rato,
em inglês

Glândula 
do sistema
reprodutor
masculino

Significa "quase",
em "semifinal"

(?) Bel-
trão, atriz
Beirada

do chapéu
História de caipira

(pop.)

Localizar

O antigo
"ph"

(Gram.)
Período
de 10
anos

O leste
(?)-stop:

parada no 
boxe na F1

Estudei
o texto

Medula;
tutano

Base de
câmeras
Flexão do 
verbo "ser"

3/ddt — pit — rat. 5/brejo — miolo — seara. 8/próstata.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO8

B C A
R E S T R I N G I R

B O I E B U R R O
I R A R L A E
D R R A D A R
A R A M E E D
A E P L A C A R

A L F A B E T I C O
C I T A V M A L
O N R O S E T A

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

A C A T A D A S AM

A S E S S I S O S

T

S

Manter
dentro de

certos
limites 

(?) além:
exceder o
limite de 

(?) a
corda:
desistir 

Animais
do presé-
pio (Rel.)

Vitamina
encon-

trada no 
amendoim

Indústrias
de deri-
vados do
petróleo

CD-(?),
mídia

para com-
putador

Roda
dentada

da espora

Unidade
de medida

de peso

Band-(?),
protege
feridas

Passado
pelo filtro
(o café)

3, em
alga-

rismos
romanos

O último
dente a

nascer no 
homem (pl.)

Sufixo de
"rinite"

Senhora;
anciã

(?)-estar:
incômodo
Pintas no

rosto

Detector
de aviões
A nossa
música

Arco para 
os cabelos

Senhor
(red.)

Líquido proibido para
quem vai dirigir

Que está
seguindo
a ordem

das letras

Remover;
extrair

Vogais 
de "café"

Fio de
metal

usado em
cercas 

Resultado
do jogo
Registro 

de reunião

Obedecida
(a ordem)
Exímios

(fig.)

Tio (?): 
os EUA
Silício

(símbolo)

Ary Toledo,
humorista
brasileiro

Alteração
na super-
fície da
Terra

Relação 
(de coisas)

Pessoa
que sofre

muito

Acreditar;
ter fé

Que não
é válida

Gratidão;
reconhe-
cimento

Faz refe-
rência a 

Filho, 
em inglês

Agredida
Pronome
demons-
trativo

3/aid — rom — son. 6/mártir — relevo. 10/restringir.

Conheça o significado de sonhar com lama
Sonhar com lama está diretamente 

relacionado com os problemas de 
nossa vida e sobre a solução dos mes-
mos. Podem ser problemas antigos 
ou novos problemas e dificuldades. 
Também tem relação estreita com 
desejos e realização de metas e obje-
tivos de vida de todos os tipos.

Sonhar com barro e lama significa 
que o problema que motiva o sonho 
está relacionado com saúde, sua ou 
de alguém próximo, amigo ou família.

Sonhar que vê lama insinua que 

todas as dificuldades que atualmente 
você está tendo que enfrentar vão ser 
vencidas antes mesmo do que você 
pensa, apesar dos pesares. Anime-se 
que o final dessa fase será de vitória.

Ao sonhar que afunda na lama saiba 
desde o início que não é um bom sinal. 
Esse sonho significa que seus sonhos 
e projetos tem grande chance de fra-
cassar. Você ainda não está preparado 
para ir atrás de realizá-los.

S o n h a r  c o m  l a m a  v e r m e -
lha representa seu momento de 

inquietação e agitação, que se 
ainda não estiver se apossado da 
sua vida, está bem próximo disso. 

Sonhar que anda sobre a lama 
indica aventuras à frente. Caso você 
se encaixe no estilo de aventureiro, 
que adora uma trilha com bastante 
poeira e lama, esse sonho fala dire-
tamente sobre ti.

Sonhar com banho de lama é uma 
premonição de que talvez você seja a 
próxima vítima de calúnia ou difamação. 
Por acaso você entrou em um embate 

com alguém ou vem sofrendo persegui-
ção? Atente-se a essas ocorrências.

Significado dos sonhos com lama não 
devem ser absorvidos de forma literal. 
Devem ser interpretados e analisados 
para que seja possível encontrar o melhor 
caminho para a solução de qualquer pro-
blema, de forma tranquila e consciente. 
Para isso, é preciso sair do sonho e ana-
lisar apenas o que se viu em sonho, de 
forma dissociada do sentimento que o 
sonho provocou em você.

Fonte: sonhos.com
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Enquanto houver von-

tade de lutar haverá 
esperança de vencer.”

Santo Agostinho

INTERNET   
Seja um cidadão bem informado. Saiba tudo sobre o que faz o Poder Público Municipal acessando o portal 
da transparência, no site da prefeitura.

TOUR DO ‘S’
O Sistema Fecomércio Paraná 
prepara, em Umuarama, um 

evento para comemorar o Dia do 
Comerciante. Será nesta quinta, 
com recepção no Sesc e tour pe-
los ambientes do Sesc e também 
do Senac. A intenção é apresen-
tar o potencial das duas institui-
ções e tudo o que oferecem para 
o fortalecimento do comércio, 
incluindo cursos, treinamentos, 

entre outros investimentos. 

TÉDIO
Cachorros não comem sobremesa, 
como dizia o Snoopy, mas sentem 
tédio, como nós, humanos. Para 
aliviá-los desse sentimento, os 

médicos veterinários recomendam 
passeios frequentes e brincadeiras, 
como esconde-esconde. Uma suges-
tão: enrole um petisco numa toalha 
e deixe seu dog procurar, o que o 
fará exercitar o faro e outros sen-
tidos. Um entretenimento simples, 

mas valioso.

IDOSO CONECTADO
A tecnologia digital está permi-
tindo que muitos serviços sociais 
continuem sendo prestados para a 
população, inclusive a de idosos, 
que se mostram habilidosos para 

uso das novas ferramentas. É o que 
confere a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Umuarama, 
que interrompeu ainda em mar-
ço do ano passado as atividades 

presenciais, porém continuou dando 
atenção a esse público por telea-
tendimento. Modernidade é isso! 

NO EXTERIOR
Os cursos de Engenharia da Unipar 

fazem parceria com CREA-PR na 
realização da 2ª Semana Parana-
ense de Engenharia, Agronomia e 
Geociências Digital, que tem como 
tema ‘Mercado de trabalho para 

jovens profissionais no exterior’. 
Acontece on-line, ao vivo, entre 
os dias 9 e 13 deste mês, com 

depoimentos de quem está lá fora 
satisfeito, se destacando nas suas 

escolhas. Vale conferir.

SOBRE O BEM-ESTAR MINIMALISTA
Muito tem se falado nele nas redes sociais, nos jornais e revistas. Trata-se de um novo estilo de vida 
ou, como dizem os adeptos, muito mais que isso. É o desejo de bem-viver dos que já se cansaram do 
consumismo desenfreado e agora estão prestando um pouco mais de atenção em coisas que o dinhei-
ro não pode comprar, como amor, felicidade, paz de consciência. “É uma ferramenta que pode ajudar 
a todos aqueles que estiverem dispostos a se livrar dos excessos em favor de se concentrarem no que 
é importante para encontrar a felicidade, realização pessoal e, principalmente, liberdade.” É manter o 
foco no essencial, no que é realmente necessário, e, assim, tomar decisões mais conscientes, “o que 

acaba nos libertando de medos, preocupações, angústias, culpa e das armadilhas do consumo que aca-
bamos construindo em nossas vidas e que nos fazem sentir que estamos presos aos nossos empregos 

ou a determinados círculos sociais.” [fonte: felizcomavida.com]

TIM-TIM
Para recordar, nesta edição ganha destaque o empresário Wanderlei Rosa, 
que sugere: em dias de frio, nada como um bom vinho para espantar o 

marasmo imposto pela covid. Saúde!

IGOR CORREA/ARQUIVO
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