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Sanepar dá início à recuperação da
Bacia do Rio Piava, em Umuarama

TERRACEAMENTO É FEITO EM UMA ÁREA DE 800 HECTARES

O Rio Piava é responsável pelo abastecimento de mais de 48 mil imóveis em Umuarama e vem sofrendo impacto da degradação 
ambiental nos últimos anos. Levantamento topográfico mostra que, dos 50 quilômetros de cursos de água que existiam em 2010, no 
perímetro da área de proteção permanente, atualmente há apenas 28 quilômetros de rio. l 4

Na pandemia

Projeto Vida
Ativa está de

volta em
15 núcleos 

l 10

ASSESSORIA/SECOM

Vereadores
voltam a se
reunir após
o recesso 

l 6

Região pode
ganhar Rota
do Turismo
Religioso

l 7

Prefeitura
divulga

calendário
de licitações

l 8

CPI da Covid
Membros da Comissão Parlamentar que investiga 
desvio de recursos do Fundo Municipal de Saúde 

e supostos casos de fura-fila da vacinação em 
Umuarama ouviram ontem representantes de um 

laboratório de análises clínicas e a chefe da 12ª 
Regional de Saúde, Viviane Herrera. l 6
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O secretário Márcio 
Nunes doou 7,5 
toneladas de 
alimentos e ração 
para instituições 
de Umuarama. A 
ação desenvolvida 
pelo IAT é fruto da 
troca dos produtos 
doados por 2 mil 
mudas de árvores 
nativas frutíferas.
l 5
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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 +1,67% 26,85 
Vale ON +3,41% 112,64 
ItauUnibanco PN +0,98% 30,77 
Bradesco PN +0,56% 24,52 
Viavarejo ON -1,34% 12,56 
Lojas Americanas PN -3,30% 7,03 

IBOVESPA: +0,87% 123.576 pontos

Iene 109,11
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 96,81

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,1920 5,1930 -0,3%

PTAX  (BC) +2,1% 5,2458 5,2464 +2,4%

PARALELO +0,6% 5,0700 5,4800 -0,2%

TURISMO +0,6% 5,0700 5,4600 -0,2%

EURO +2,0% 6,2205 6,2217 +2,4%

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 03/08

Iene R$ 0,0481
Libra est. R$ 7,30
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.318,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/08 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 1.392,25 -26,50 -2,9%
FARELO ago/21 347,80 -9,40 -8,8%
MILHO set/21 550,50 -8,25 -7,0%
TRIGO set/21 724,50 -5,00 11,0%

SOJA 152,63 0,0% 2,9% 152,00
MILHO 95,15 -0,1% 17,7% 96,00
TRIGO 86,93 0,7% 12,1% 88,00
BOI GORDO 308,81 0,0% 0,1% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/08 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 03/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -0,6% 3,2%
SOJA Paranaguá 166,00 -2,9% 2,5%
MILHO Cascavel 105,00 1,0% 14,1%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/7 físicas 15/7,domésticos 6/7
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Palavras cruzadas

Mercúrio na Casa 3 deixa você ainda mais 
extrovertida e comunicativa do que já é. Jus-
tamente por isso, é bom ter cuidado com o 
que vai falar para não acabar deixando esca-
par um segredo, um projeto sigiloso ou uma 
informação que deveria guardar só para você. 
Tenha cuidado em dobro para não cair nas 
armadilhas de gente falsa e oportunista.

Você terá muita desenvoltura para se comunicar 
com as pessoas e defender as suas ideias. Isso 
pode ser muito positivo no emprego, desde que 
tenha cuidado para não bater de frente com os 
chefes ao apresentar suas opiniões. Fale sim, 
mas com jeitinho. Se sentir que a ideia não é 
bem recebida, deixe para retomar o assunto num 
outro dia.

Mercúrio e Urano em quadratura podem deixar sua 
mente muito inquieta. Vai ser difícil se concentrar 
bem nas tarefas, por isso, procure adiar estudos e 
atividades mais complexas ou que exijam pesquisa 
e atenção aos detalhes.

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar bas-
tante o seu trabalho hoje. Há risco de não entender 
bem uma orientação ou um comentário e ficar bem 
aborrecida. Ou então, é você quem pode comentar 
algo do trabalho que deveria guardar só para você e 
isso pode causar uma saia justa com algo que vai 
dizer. A dica é ouvir mais e falar menos.

Quem tem negócios com parentes pode enfrentar 
conflitos ao longo do dia, por isso, é muito impor-
tante controlar a sua impaciência e teimosia. Bus-
que diálogo com intenção de equilibrar de verdade 
os seus interesses com os dos outros, senão, só 
vão bater boca sem resolver nada.

O clima em família pode ficar estranho no início 
do dia. Com Netuno em movimento contrário e em 
quadratura com a Lua, você pode ter a sensação 
de que estão te evitando ou escondendo algo de 
você. Avalie se não é apenas uma impressão e, 
se decidir conversar, faça isso de coração aberto, 
sem rebeldia.

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 4 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. A intuição 
e a independência são características fortes da sua personalidade. Nasceram para liderar, para 
ensinar, para semear conhecimentos e sábios conceitos. Seu número principal, do dia do nas-
cimento, é o 9, cujo símbolo é o de Marte, o astro da coragem, da combatividade, da ousadia, 
das ações impulsivas, impensadas, o pioneirismo, a liderança, a generosidade e também a 
franqueza e a confiança em si. Dá vocação e facilidade para aprenderem línguas e viverem no 
exterior por algum tempo.

Horóscopo nascido em 4 de agosto

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir muito 
jogo de cintura de você hoje. Os astros indicam 
que pode surgir um conflito entre o que você quer 
e o que os outros querem, e será preciso muito 
diálogo e bom senso para acharem um meio-termo 
que agrade a todos. 

Você pode ter ideias supercriativas para ganhar 
dinheiro e engordar o seu bolso. Mas é melhor 
não ir com muita sede ao pote, porque nem todas 
as boas ideias terão bom lugar na prática. Procure 
pesquisar melhor o assunto antes de se jogar num 
negócio ou investimento desconhecido.

Tensões vão rondar o seu lar nesta quarta-feira e 
você deve medir as palavras para não brigar com 
os parentes por qualquer bobagem. Controle a 
impaciência e a rebeldia se quiser evitar conflitos 
e discussões, ainda mais se você trabalha em casa 
ou em parceria com alguém da família.

Mercúrio e Urano em conflito podem fazer você per-
der o controle dos gastos hoje. Resista às tentações 
nas vitrines e evite esbanjar seu suado dinheirinho 
com coisas supérfluas ou mesmo com presentes 
para quem estima.

Seu dia pode começar um tanto tenso, por isso, 
convém ter muito cuidado com o que vai fazer e 
dizer. No trabalho, se sentir que as coisas estão 
confusas demais, tente diminuir o ritmo. Cumpra 
suas tarefas com calma e atenção, e revise tudo 
antes de finalizar e entregar para evitar erros. 

Mercúrio em quadratura com Urano pode dificul-
tar muito o diálogo e a compreensão no trabalho. 
Por isso, se você ficar com dúvidas sobre como 
executar uma tarefa, pergunte sem constrangi-
mentos. É muito melhor admitir que não enten-
deu do que ter que arcar com as consequências 
de um erro depois.
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Muita nuvens

CRESCENTE
15/08 - 12h21

CHEIA
22/08 - 09h02

Quarta 4/8/2021

MINGUANTE
31/07 - 10h18

NOVA
08/08- 10h50

Paranaguá
max 19
min 15

max 24
min 8

Cascavel
max 21
min 9

Foz do Iguaçu
max 23
min 11

max 23
min 7

Curitiba
max 16
min 10

FASES 
DA LUA

Nublado

Quinta 5/8/2021
Nublado

Sexta 6/8/2021

concurso: 2395

Lotofácil
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CJAS
CASEBRELAB

VERANISTA
ACIDAII

PLUMACERCA
MOLUSCOON

DOMHCALO
EVVINHO

ACIDENTADA
ONUEROR

ARTROSEUNE

REALTATO
IEEXAMES
DUDAPARO

SAMROMANOS

Nascido
no estado
de Ivete
Sangalo

Fenômeno
de reper-
cussão do

som

Local de 
incidência
de câncer
feminino 

Consoante
muda da

língua por-
tuguesa

Endure-
cimento
da pele 
do pé

Cheia de
altos e
baixos 

(a estrada)

Tipo de
solo per-
meável

(pl.)

Órgão do
qual faz
parte o
Unicef

Cobrir de
gordura

(a forma)

Sentido
utilizado
na leitura

braile

Avaliação
médica

(pl.)

Cesso 
o movi-
mento 

Os algaris-
mos repre-
sentados
por letras

Sílaba 
de "furor"

Fase;
estágio

Tio (?),
apelido 
dos EUA

Animal
como o
polvo

Talento 

Divisão de
terrenos

Nascido em
Pequim

Pena
usada em
fantasias

A maçã
verde, por
seu sabor

O viajante
praiano

Laborató-
rio (abrev.) 
Título nobre
britânico

Tenho conheci-
mento de

(?)+F4, atalho para
fechar (Inform.)

Abóbora
(bras.)

Iniciou-se
em 2001

É montado
pelo jóquei
Choupana;

cabana

Roupas de
folião (BA)
Ácido ribo-
nucleico

Oposto 
de "off"

Antônimo 
de "perder"

Sólida

Bebida à
base de

uva

Liga; junta
Academia
do Exér-

cito (sigla)

(?) Nagle,
ator

A moeda
do Brasil

Desgaste
da articu-

lação

2/on. 3/alt — rna — sam — sir. 7/jerimum — molusco.
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S A B
D E S C A N S A R

B E M A B D O M E
S I T U A R E J
F E S E U R O
I D I O M A I

A L E M Ã P E C A
E C O N O M I A S
M E S A A R C A

F I N A L ME N T E
L I D D T N S

M I O L O E S T E
T V E P I O R A
A V E R I G U A R

P R O S T A T A L A

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.
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15/8- 12h21
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Cheia
22/8 -09h02

Nublado
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Nublado

Edificações públicas em Douradina serão 
beneficiadas com bonificação da Sanepar

Na manhã de ontem 
(terça-feira, 3), o deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL) acompanhou 
o Prefeito do Município 
de Douradina Oberdam 
José (PSL), o Vice-prefeito 
Aguinaldo Nakamura (PSL) 
e o vereador Adriano Novo 
(PSL) em agendas na capi-
tal do Estado.

Um dos encontros acon-
teceu na sede da Companhia 
de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) e foi direto com o 
presidente, Claudio Stabile e 
com o diretor jurídico Andrei 
Rech, que foram discutidos 
assuntos sobre a rede de 
saneamento e esgotamento 

sanitário. Foi apresentado 
também, o plano de investi-
mento que a equipe técnica 
da Sanepar elaborou para a 
criação de poços artesianos.

De acordo com a dire-
toria da Companhia de 
Saneamento, durante o 
encontro foi anunciado que 
o município de Douradina foi 
contemplado com uma boni-
ficação de 50% nos serviços 
prestados pela Sanepar nos 
prédios públicos.

SEDEST
Depois de anunciado o 

benefício, o grupo seguiu 
para novos compromissos 
em Curitiba. O deputado 

Delegado Fernando Martins 
acompanhou os doura-
dinenses em uma reu-
nião na Secretar ia  do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest) com o 
Chefe de Gabinete Ricardo 
Serfas. O encontro teve como 
pauta o convênio para a insta-
lação de um Parque Industrial 
no município situado no 
noroeste do Paraná, além de 
poços artesianos e o Parque 
Fundo de Vale.

Após as agendas da 
manhã, o parlamentar reafir-
mou seus compromissos, não 
somente com o município de 
Douradina, mas com toda 
região Noroeste.

DEPUTADO Fernando acompanhou prefeito, vice e vereador de Douradina em reunião com diretoria da Sanepar

ASSESSORIA
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Comissão quer afastar
Mayra Pinheiro do
Ministério da Saúde

A CPI da Covid, no Senado 
Federal, decidiu ontem (terça-
-feira, 3) pedir à Justiça o afas-
tamento da secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação do 
Ministério da Saúde, Mayra 
Pinheiro. No requerimento, o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) argumenta que a 
servidora teve “participação 
direta e inequívoca” na con-
duta adotada pelo governo 
federal que, segundo o parla-
mentar, provocou mais de 550 
mil mortos por covid-19.

O afastamento de servi-
dores públicos é previsto no 
Código de Processo Penal 
e na Lei de Improbidade 
Administrativa. A medida pode 
ser adotada “quando houver 
justo receio de sua utilização 
para a prática de infrações 
penais”. O pedido será enca-
minhado ao Poder Judiciário, 
que deve decidir sobre o tema.

A CPI aprovou um total de 
130 requerimentos ontem. 
Foram 38 pedidos de convo-
cação e 63 de quebras de sigi-
los, além de pedidos de infor-
mação. Cinco requerimentos 
foram retirados da pauta. 
Entre eles, a convocação do 
ministro da Defesa, Walter 
Braga Netto, e de Andrea 
Siqueira Valle, ex-cunhada 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Em uma gravação divulgada 
em julho, ela acusa o presi-
dente da República de envol-
vimento em um esquema de 
“rachadinha” quando era 
deputado federal.

CONVOCAÇÕES
A CPI aprovou a con-

vocação de testemunhas 

Reconvocação
A CPI aprovou ainda a reconvocação do coronel Elcio Franco Filho, 
ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde. Em depoimento à 
comissão, Roberto Ferreira Dias disse que o militar era responsável 

pela aquisição de vacinas no Ministério da Saúde.
A comissão também decidiu aprofundar as investigações sobre um 
suposto esquema de corrupção que envolve organizações sociais e 
hospitais federais no Rio de Janeiro. A suspeita é de que dinheiro 
público para o enfrentamento à pandemia foi desviado para orga-

nizações criminosas. Foram convocados Cristiane Jourdan Gomes e 
Paulo Cotrim, ex-diretores do Hospital Federal de Bonsucesso, e os 
ex-servidores da Superintendência do Ministério da Saúde no esta-
do George Divério, Joabe Oliveira, Marcelo Lamberti e Jonas Roza.

Senadores aprovam quebra
de sigilo de Ricardo Barros

Senadores da CPI da Covid 
aprovaram ontem (3) a quebra 
do sigilo bancário, fiscal, tele-
mático e telefônico do deputado 
federal Ricardo Barros (PP-PR), 
líder do governo na Câmara dos 
Deputados. Barros é pivô das 
denúncias de corrupção nas 
compras de vacina pelo governo 
federal. Ele foi apontado pelo 
deputado federal Luis Miranda 
(DEM-DF), em depoimento 
à CPI, como o parlamentar 

SENADOR argumenta que a servidora teve “participação direta e inequívoca” na conduta 
do governo

DIVULGAÇÃO

ligadas a Francisco Emerson 
Maximiano, dono da Precisa 
Medicamentos. Ele é investi-
gado por suspeitas de irregu-
laridades na compra da vacina 
indiana Covaxin. Entre os con-
vocados, estão Danilo Berndt 
Trento, Gustavo Berndt Trento, 
Leonardo Ananda Gomes, 
Elson de Barros Gomes Júnior, 
Raphael Barão Otero de Abreu 
e José Clovis Batista Dattoli 
Júnior. Todos participaram de 
viagens à Índia com Francisco 
Maximiano.

Outro lote de convocações 

mira irregularidades na compra 
do imunizante AstraZeneca. 
O policial militar Luiz Paulo 
Dominguetti disse ter rece-
bido um pedido de propina 
do ex-diretor de Logística do 
Ministério da Saúde Roberto 
Ferreira Dias para vender doses 
da vacina. A cobrança de US$ 
1 teria ocorrido durante jantar 
com a presença do coronel 
Hélcio Almeida, presidente 
do Instituto Força Brasil. Um 
dos requerimentos de convo-
cação sugere o depoimento 
de Hélcio Almeida.

supostamente citado pelo pre-
sidente  Jair Bolsonaro  como 
um dos envolvidos nas irregula-
ridades que cercam o contrato 
de compra de doses da vacina 
indiana Covaxin.

O depoimento de Barros na 
CPI está marcado para o pró-
ximo dia 12.

LUIS MIRANDA
CPI da Covid também deter-

minou as quebras dos sigilos 

bancário, fiscal, telefônico e tele-
mático do deputado federal Luis 
Miranda (DEM-DF). De acordo 
com o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania), autor do requeri-
mento de quebras de sigilo, as 
informações serão importantes 
para esclarecer o nível de pro-
ximidade do parlamentar com 
integrantes do governo federal 
e, ainda, para obter dados sobre 
casos de prevaricação e corrup-
ção no governo.

Projeto vencedor
O deputado 
Luiz Claudio 

Romanelli (PSB) 
cumprimentou 

ontem (3), 
a estudante 

Rafaella 
de Bonna 

Gonçalves, do 
curso de Design 

de Produto 
da UFPR, que 
desenvolveu 

um absorvente 
biodegradável 

que colabora no 
combate à pobreza menstrual. O projeto venceu o concurso 

Diseño Responde, que selecionou soluções criadas para 
problemas enfrentados por países latino-americanos. “É 

muito importante projetos como o desenvolvido pela Rafaella 
porque ajudam a enfrentar um problema grave que é a falta, 
por condições econômicas, de absorventes higiênicos para 
adolescentes e mulheres vulneráveis. Está de parabéns a 

Rafaella que mostrou a importância dos jovens participar e 
encontrar soluções para situações enfrentadas pelos mais 

pobres”, destaca o deputado.

Progressões e promoções
Os deputados de oposição na Alep defenderam alteração no 
projeto de lei que modifica a LDO de 2021, de forma que o 
Governo implemente progressões e promoções para todas 
as carreiras do Executivo, e não apenas para parte do quadro 
do funcionalismo. Para os parlamentares, a LDO autoriza a 
implementação das progressões e promoções para apenas 
algumas carreiras, excluindo os servidores da Educação e 
da Seab, por exemplo. Neste sentido, o PL aumenta o rol de 
carreiras habilitadas a receber os benefícios, mas mantém a 
exclusão dos professores e funcionários de escolas, e também 
dos servidores da agricultura.

 
Último recado
O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem o inquérito aberto 
pelo TSE para investigar seus ataques às eleições de 2022 e 
prometeu dar um “último recado” ao presidente do tribunal, 
Luís Roberto Barroso, se ele continuar sendo “insensível”. “Se 
o ministro Barroso continuar sendo insensível como parece 
que está sendo insensível, quer um processo contra mim, 
se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo 
brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um 
último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia... 
Repito, o último recado, para que eles entendam o que está 
acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que 
o Brasil tem 8,5 milhões de milhões de quilômetros quadrados 
e não apenas um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá”.

Projeto de lei
Romanelli é um dos autores 
do projeto de lei 944/2019, 
em tramitação na Alep, que 
determina a distribuição de 
absorventes higiênicos nas 
escolas públicas e unidades 
de saúde do estado. O 
projeto é de autoria ainda das 
deputadas Cristina Silvestri 
(CDN), Mabel Canto (PSC), 
Cantora Mara Lima (PSC) 
e Luciana Rafagnin (PT) e 
dos deputados Boca Aberta 
Junior (PROS) e Goura (PDT). 
A proposta aguarda para 
entrar na pauta de votação 
do plenário da Assembleia 
Legislativa.

DIVULGAÇÃO

Prêmio
O projeto “Eu. Faço Parte”, 
concorreu com 400 outros de 
13 países Latinos no concurso 
que selecionou 43 finalistas 
em cinco categorias. Cinco 
venceram e um recebeu 
menção honrosa. Foi o único 
brasileiro entre os premiados, 
ganhou na categoria “corpo” 
e vai participar de concurso 
mundial de design na 
Dinamarca. Rafaella idealizou 
o absorvente com materiais 
orgânicos certificados e 
vendidos no sistema “one 
by one” (a compra gera a 
doação de produto para 
quem precisa).
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Sanepar recupera
Bacia do Rio Piava
em Umuarama

A Sanepar iniciou o traba-
lho de proteção e recupera-
ção das nascentes da Área de 
Preservação Permanente (APP) 
do Rio Piava, em Umuarama. 
O Rio Piava é responsável pelo 
abastecimento de mais de 48 
mil imóveis na cidade e vem 
sofrendo impacto da degra-
dação ambiental nos últimos 
anos. Para se ter uma ideia, 
levantamento topográfico 
mostra que, dos 50 quilôme-
tros de cursos de água que 
existiam em 2010, no perí-
metro da APP, atualmente 
há apenas 28 quilômetros de 
rio. Ou seja, 22 quilômetros 
deixaram de existir.

Numa área em torno de 
800 hectares, está sendo feito 
o terraceamento, técnica de 
construção de aterros em nível 
para que ocorra a infiltração 
da água lentamente, dimi-
nuindo o processo de erosão 
e o aporte de areia e sedimen-
tos para o rio. Dessa forma, 
aumentam a quantidade e a 
qualidade da água na captação 
para abastecimento. Também 
estão sendo feitas adequações 
de carreadores de águas plu-
viais em 269 hectares, prote-
ção de nascentes e isolamento 
da área da APP com cercas em 

Projeto de novo pedágio 
será encaminhado à Alep

Em entrevista coletiva à 
imprensa, o deputado estadual 
Hussein Bakri, líder do governo 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), anunciou na 
segunda (2) que nos próximos 
dias chegará à Casa, enviado 
pelo Poder Executivo, o pro-
jeto que autoriza o Governo 
do Estado a delegar para a 
União os mais de 1 mil quilô-
metros de rodovias estaduais 
do Novo Anel de Integração. 
Bakri também ressaltou a 
atuação dos deputados na 
definição pelo modelo de tari-
fas baixas, obras no início dos 
contratos e licitação transpa-
rente na Bolsa de Valores.

“Nós receberemos em 
setembro, o orçamento, além 

O trabalho, em parceria com Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, é de controle de 
erosão, terraceamento e cercamento da APP

de projetos saúde e economia, 
ainda voltados para a pande-
mia, mas o ponto nevrálgico 
é o novo projeto do pedá-
gio, que deve ser encami-
nhado nesta semana ou no 
começo da semana que vem 
para a Assembleia”, disse o 
parlamentar.

A proposta original, por 
modelo híbrido, previa leilão 
pelo menor preço e critério 
de desempate de maior valor 
da outorga a ser paga pelas 
empresas, com limite de des-
conto de 17%. Após conversa 
do governador, o presidente 
Jair Bolsonaro determinou ao 
ministro da Infraestrutura que 
mudasse o modelo para menor 
tarifa, sem limite de desconto. 

O ministro acatou a determina-
ção, mas propôs a cobrança de 
aporte como garantia da exe-
cução das obras, vinculada ao 
desconto oferecido.

As atuais concessões do 
pedágio terminam em novem-
bro. O governo federal pre-
tende fazer a nova concessão 
por 30 anos de 3.327 quilô-
metros de estradas federais e 
estaduais – 834 quilômetros 
a mais do que as atuais, que 
vencem em novembro, e um 
investimento de R$ 42 bilhões. 
A concessão será dividida em 
seis lotes, 42 praças de pedá-
gio, 15 praças a mais do que 
atualmente. O projeto prevê 
ainda aumento de 40% das 
tarifas após a duplicação.

quatro mil metros lineares.
As ações são desenvolvidas 

com recursos de R$ 500 mil 
do programa Fundo Azul da 
Sanepar e têm parceira com o 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR) e faz 
parte do Programa Integrado 
de Conservação de Solo e Água 
do Paraná (Prosolo), no sub-
programa estadual Moringa 
Cheia. O terraceamento está 
sendo acompanhado pela 
equipe do IDR de Umuarama, 
sendo executado por tratores 

e terraceadoras com 22 discos.
“Com este projeto vamos 

manter e conservar este 
manancial tão importante 
para o abastecimento de 
Umuarama. Esta ação faz parte 
do trabalho da Sanepar para a 
recuperação dos mananciais 
e também é um piloto para 
outras ações de recuperação 
de mananciais no interior do 
Paraná e a conservação da 
Serra do Mar”, afirma o dire-
tor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile.

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

Comunicação 
regional
A ANJ (Associação Nacional 
de Jornais) e a Aner (Asso-
ciação Nacional de Editores 
de Revistas) promovem no 
dia 10 de agosto, das 14h 
às 15h, o webinário “A Força 
e os Diferenciais dos Veícu-
los Regionais”. O webinar 
vai tratar sobre a dinâmica 
e os diferenciais dos jornais 
e revistas impressas, a importância dos veículos regionais 
e a negociação com os seus anunciantes. O evento on-line 
traz a palestra de Fred Pacheco, consultor e professor 
da Logos Treinamento e Marketing (RJ), e moderação de 
Arminda Augusto, gerente de Projetos e Relações Institu-
cionais do Grupo Tribuna (SP).  

Projeto pioneiro
O Paraná terá o primeiro 
Centro de Atendimento 
Integrado para Crianças e 
Adolescentes Vítimas de 
Violências. O espaço será 
construído em Paranaguá 
e é um dos primeiros do 
tipo no Brasil. O centro vai 
reunir, em um único local, 
todos os serviços necessá-
rios para atender crianças 
e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violências.

Projeto pioneiro II
Através da Sejuf (Secretaria 
estadual da Justiça, Família 
e Trabalho), o governo do 
Estado vai destinar R$ 1,6 
milhão para a criação do 
centro. O secretário Ney 
Leprevost destacou que o 
Paraná prioriza as crianças 
em suas políticas públicas 
e que, tanto as parcerias 
municipais como as fede-
rais, resultam em ações 
positivas e produtivas. 
“Paranaguá vai ser referên-
cia para todo Brasil e se 
tornar um local especiali-
zado para proteger nossas 
crianças”, afirmou.

PEC da Ferroeste
O governador  Ratinho 
Junior e o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, deputado Ademar 
Traiano, oficializaram a pro-
mulgação da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 
que permite a modali-
dade de autorização na 
infraestrutura, beneficiando 
diretamente o projeto de 
expansão da Ferroeste, 
estrada de ferro que hoje 
liga Cascavel ao litoral. 

“Esse modelo autorizativo 
é o que os países desen-
volvidos utilizam. Isso vai 
melhorar a logística e gerar 
novos empregos”, explicou 
o governador.

Pedágio
O deputado estadual Hus-
sein Bakri, líder do Governo 
na Alep (Assembleia Legis-
lativa do Paraná), anunciou 
que nos próximos dias che-
gará à Casa, enviado pelo 
Poder Executivo,  o projeto 
que autoriza o governo do 
Paraná a delegar para a 
União os mais de mil quilô-
metros de rodovias esta-
duais do Novo Anel de Inte-
gração. A proposição inclui 
o modelo para cobrança de 
pedágio pela menor tarifa, 
sem limite de desconto e a 
cobrança de aporte como 
garantia da execução das 
obras, vinculada ao des-
conto oferecido.

Na mira do TSE
O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) decidiu, por una-
nimidade, abrir inquérito 
administrativo para apurar 
os ataques de Jair Bolso-
naro contra as urnas eletrô-
nicas. O corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, ministro 
Luis Felipe Salomão, optou 
pela investigação após o 
prazo de quinze dias para 
que Bolsonaro apresen-
tasse provas de que houve 
fraude nas eleições pas-
sadas. Presidente do TSE, 
o ministro Luís Roberto 
Barroso deverá discutir 
a reforma eleitoral sem 
levar em conta o anseio 
bolsonarista. 
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Alimentos e rações
arrecadados pelo IAT são
entregues em Umuarama

O  s e c r e t á r i o  d o 
Desenvolvimento  Sustentável 
e do Turismo  (Sedest), Márcio 
Nunes, entregou na segun-
da-feira (2) alimentos e 
rações para instituições de 
Umuarama. As doações são 
frutos da ação solidária do 
Instituto Água e Terra (IAT), na 
última semana, que distribuiu 
2 mil mudas de árvores nativas 
frutíferas e arrecadou 7,5 tone-
ladas de alimentos e ração.

O IAT é um órgão vincu-
lado à Sedest e promove, 
desde junho deste ano, ações 
de distribuição de mudas de 
árvores nativas em troca de 
doações. O objetivo é aju-
dar famílias impactadas pela 
pandemia ou atendidas por 
instituições municipais e não 
governamentais.

“É uma ação de troca de 
muda de árvore, para recons-
tituir o meio ambiente e para 
as pessoas doarem alimentos. 
Essa ação é importante e sim-
bólica porque ajuda pessoas 
que precisam e deve ser um 
exemplo para todo o Paraná e 
o País”, afirmou Nunes.

Toneladas
Além de 6 toneladas de ali-

mentos que irão ajudar 10 enti-
dades da cidade, o Escritório 
Regional do IAT em Umuarama 
arrecadou 1,5 tonelada de 
ração, doada à Sociedade 
de Amparo aos Animais de 

Animais amparados
A Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama (SAAU), também 
beneficiada, atua há 24 anos e chega a atender cerca de 700 animais 
por mês, vítimas de abandono e maus-tratos. A unidade mantém um 
abrigo com mais de mil animais, entre gatos e cachorros. “Hoje vemos 
o Estado se preocupando com a causa animal, ajudando em campa-
nhas”, afirmou a presidente da SAAU, Ana Maria Polaquini. “A ração 
é cara e foi um alívio para este mês receber essa ajuda do IAT”. Até 

o momento, sete Escritórios Regionais do IAT já promoveram a ação 
solidária: Ponta Grossa, Pitanga, Guarapuava, Guaratuba, Tibagi, Para-
naguá, Umuarama e Cascavel. Com 9.450 mudas distribuídas, foram 
arrecadadas 10,2 toneladas de alimentos, 4.553 peças de roupas, 11 

cobertores, 22 lençóis, 82 sapatos e 1,5 tonelada de ração.

Beneficiadas
Uma das entidades beneficiadas com 25 cestas básicas de alimentos 
foi a Associação Casa da Sopa, uma cozinha solidária que surgiu há 
cerca de 50 anos. Inicialmente, a entidade só atendia crianças das 
periferias servindo sopas, através de voluntários. Com a demanda 

crescendo, a associação se transformou e hoje atende de 100 a 150 
pessoas durante a semana. São moradores em situação de vulne-

rabilidade social e risco, como desempregados, população de rua e 
idosos sem famílias na cidade. Segundo a assistente social e volun-
tária da Casa da Sopa, Isabela Gomes Simões, houve um aumento 

de atendimentos na unidade com a pandemia da covid-19.
“Eu achei uma iniciativa muito nobre e humanitária do IAT, porque 
contribui e sensibiliza a comunidade. Essa população não apenas 
recebe alimentos, como também há resgate de cidadania com os 
grupos que criamos para desenvolvimento de vínculos”, destacou.

Umuarama (SAAU). “É uma 
forma, também, de chamar a 
atenção para evitar os maus-
-tratos aos animais”, desta-
cou o secretário.

Pa r a  o  p r e f e i t o  d e 
Umuarama, Celso Pozzobom, 
toda ajuda é importante para 
que as entidades façam seu 
trabalho. “Doações são fun-
damentais para que a SAAU, 
por exemplo, consiga dar con-
tinuidade ao atendimento 

de animais que sofrem com 
maus-tratos”, destacou.

O chefe regional do IAT em 
Umuarama, Felipe Furquim, 
lembrou que 2 mil árvores 
nativas serão plantadas na 
cidade. “Conseguimos aju-
dar a quem precisa e ainda 
despertar na população a 
educação ambiental com o 
plantio de mudas de árvo-
res, contribuindo para o meio 
ambiente”, disse.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Márcio Nunes, entregou alimentos e rações para instituições de Umuarama
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Socorro
Os registros de feridos e 
mortos tiveram um leve 
aumento. Já foram regis-
trados 34.011 feridos este 
ano (frente a 32.858); e 
2.462 mortos frente 2.287 
para os sete meses. 

Grupinho
O chefe da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, cadastrou-se no 
Telegram na sexta-feira. O 
fez a exemplo de ministros 
palacianos que usam o 
aplicativo para conversas 
reservadas.

Guenta, mamãe  
Os assessores mais pró-
ximos do senador estão 
apreensivos. Força de von-
tade, ela tem. O receio é 
como Eliane, mãe do agora 
ministro, uma senhora, vai 
assumir a agenda intensa 
do filho de viagens no Piauí 
e as numerosas reuniões 
em Brasília. 

Buzinaço na praça...
Um cidadão desprevenido 
provocou fila de dez minu-
tos ontem à tarde na praça 
de pedágio da Via 40 na 
rodovia Belo Horizonte-Bra-
sília, próximo a Sete Lagoas 
(MG). Esqueceu de sacar 
dinheiro para pagar a tarifa. 
E os atendentes não rece-
bem o valor em cartão 
de débito do banco regional 
do motorista, o único 
que portava na carteira.  

...do pedágio
Há um projeto de lei que 
tramita no congestionado 
Senado (PL 4.643/20), 
que altera a Lei 8.987, de 
1995, de autoria do sena-
dor Eduardo Girão. O texto 
obriga as praças a aceita-
rem todo tipo de cartão de 
débito e crédito. Aliás, o 
motorista foi salvo 
por outro desconhecido, 
que lhe emprestou 
os R$ 5,30.

Acidentes aumentam 
A retomada gradativa das viagens de turismo, de negó-

cio e das atividades do dia a dia pela população, mesmo 
diante das restrições por causa da pandemia da covid-19, 
recrudesceu os números de acidentes nas rodovias fede-
rais, segundo registros da Polícia Rodoviária Federal para 
a Coluna. De janeiro a julho deste ano, a PRF já registrou 
30.868 acidentes nas estradas no Brasil, frente a 29.032 
no mesmo período do ano passado. Dentre esses, os aci-

dentes graves saltaram 7.754 para 8.502 este ano.

Notícias do Palácio
Um novo veículo de 
imprensa nasce em São 
Paulo com linha bolsona-
rista na praça. A exemplo 
de José Dirceu, ex-chefe da 
Casa Civil de Lula da Silva 
que buscava uma rede de 
mídia de apoio ao partido, 
aliados de Bolsonaro ten-
tam criar a sua.

Oi, Fica?
O presidente do PDT, Carlos 
Lupi, tenta evitar que o 
dissidente deputado federal 
Túlio Gadelha (PE) dispute a 
reeleição pelo PSB. Mas foi 
a mão pesada de Lupi no 
PDT quem retirou Gadelha 
da disputa da prefeitura ano 
passado, o que magoou o 
deputado.

Mercado aberto
Na semana em que o Con-
gresso Nacional analisa o 
projeto de privatização dos 
Correios, o Mercado Livre 
“postou” um suspense na 
praça. Lançou lindo vídeo 
publicitário com Zico. Uma 
boa jogada de uma empresa 
argentina, potencial compra-
dora da estatal, que precisa 
cativar os brasileiros - caso 
se concretize o que circula 
na praça.

Concorrentes
Mais especulações entre 
escritórios e bancos é que 
outros potenciais comprado-
res dos Correios - a maior 
empresa de logística da 
América do Sul - são uma 
grande loja de departamen-
tos e um banco brasileiro.

Em tempo...
... a mina de ouro dos 
Correios não é apenas 
entrega de encomendas. 
São suas agências (boa 
parte próprias) na maioria 
das cidades brasileiras que 
podem se tornar bancárias 
ou pontos de vendas de 
variados produtos.
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CPI municipal ouviu ontem a chefe da 
12ª Regional e diretores de laboratório

A primeira oitiva da CPI 
da Covid no mês de agosto 
em Umuarama, foi também a 
que mais teve testemunhas 
convocadas para responde-
rem questionamentos feitos 
pelos parlamentares em se 
tratando da investigação que 
apura supostos desvios de 
recursos do Fundo Municipal 
de Saúde. Também houve 
questionamentos sobre a dis-
tribuição de vacinas e se, de 
fato, cidadãos furaram a fila 
da vacinação no município.

Entre as quatro teste-
munhas convocadas, três 
fazem parte da direção do 
Laboratório Reunidos, respon-
sável por transcrever o laudo 
solicitado pelos vereadores 
por meio de requerimento 
ao Prefeito Celso Pozzobom, 
como forma de constatar se 
ele possuía ou não indícios 
de imunização do covid-19. A 
cópia do resultado do exame 
atestou como inconclusiva a 
presença de anticorpos. 

A chefe da 12ª Regional 
de Saúde, Viviane Herrera, 
foi ouvida na condição de 
testemunha. Um dos ques-
tionamentos foi referente ao 
processo pelo qual se faz a dis-
tribuição de vacinas. Ela infor-
mou que a Regional segue os 
Planos Nacional e Estadual de 
Imunização, sendo que cada 
remessa dos imunizantes é 
entregue com a classificação 
para quais grupos devem ser 
direcionados, assim como a 
quantidade exata que cada 
cidade membro da Regional 
de Saúde receberá.

De acordo com Viviane, 
as vacinas entregues aos 

Câmara volta a se reunir após recesso
Encerrado o período de 

recesso parlamentar do mês 
de julho, às sessões ordiná-
rias da Câmara Municipal de 
Umuarama foram retomadas 
na última segunda-feira (2). 
Para deliberação, várias indi-
cações e requerimentos pre-
sentes na ordem do dia. Em 
pauta de votação, três proje-
tos, todos de autoria de parla-
mentares. Apesar do recesso, a 
Câmara funcionou com expe-
diente normal durante todo 
mês de julho.

O primeiro texto em apre-
ciação foi o Projeto de Lei 
06/2021 que prevê a instituição 
e realização de Paraolimpíada 
no Município. Em segundo 
turno de discussão e votação, 
o projeto assinado por Ana 
Novais, Cris das Frutas, Ednei 
do Esporte, Fernando Galmassi 
e Sorrisal Amigo do Povo, tem 
o objetivo de estimular, através 
dos esportes paraolímpicos, a 
cultura corporal, as diversi-
dades, as responsabilidades 
sociais, superação individual 

e coletiva e a motivação por 
meio da inclusão de todos e 
respeito ao próximo.

Também foi aprovado em 

primeiro turno o projeto que 
declara de utilidade pública a 
Associação Colorindo o Futuro 
de Umuarama.

municípios são conferidas na 
hora da entrega, sendo o rece-
bimento obrigatoriamente 
feito por representantes de 
cada município, devendo cons-
tar ainda a presença de profis-
sional responsável pela sala de 
vacinas de cada uma das cida-
des. Posteriormente é feita a 
entrega e, conforme Viviane, a 
responsabilidade de distribui-
ção e aplicações passam a ser 
dos municípios.

Questionada sobre a 
suposta imunização do pre-
feito Celso Pozzobom antes da 
data estipulada e se ela teria 

Diretoria do 
Reunidos

O sócio proprietário do 
Laboratório Reunidas, Celso 
Yukimasa Obikwa, respon-
deu às perguntas da pre-
sidente da Comissão, Ana 
Novais e dos demais mem-
bros Ednei do Esporte (vice-
-presidente), Mateus Barreto 
(relator) e Sorrisal e Cris das 
Frutas, membros da CPI.

As indagações foram 
dirigidas aos critérios ado-
tados pelo laboratório na 
coleta de sangue a ser uti-
lizado para a realização de 
exames. Ele também disse 
que o exame em si é feito 
em laboratórios terceiriza-
dos e que possuem equipa-
mentos apropriados para 
a emissão de resultados 
dessa natureza. De acordo 
com Obikwa, o Laboratório 
Reunidas faz apenas a 
transcrição de dados aferi-
dos, uma vez que o laudo é 
emitido pelos laboratórios 
parceiros.

Índice aferido
Outro questionamento 

feito a Celso Obikwa foi 
sobre o índice apontado 
pelo exame, de 28 pontos. A 
metodologia considera que 
até 20 o indivíduo não possui 
nenhum anticorpo, enquanto 
de 21 a 29 é inconclusivo e 
não pode atestar se houve 
contato com o vírus ou imuni-
zação, e, de 30 pontos acima, 
há comprovação oficial da 
presença de anticorpos.  

Seguidas  de  Celso 
Yukimasa Obikwa, foram 
ouvidas as outras sócias do 
laboratório, Adriane Cordeiro 
Trevizani e Elza Teruko 
Nishitani. Elas prestaram 
esclarecimentos com respos-
tas similares às de Obikwa.

Novas oitivas
A CPI da Covid aguarda autorização para que André Buratti, ex-admi-

nistrador do hospital Norospar e o contador Guilherme Roberto Pereira 
sejam ouvidos na próxima terça-feira (10). Buratti encontra-se em pri-

são domiciliar obtida por meio de habeas corpus, enquanto Guilherme 
segue detido na cadeia de Umuarama. Eles só poderão comparecer à 

reunião caso haja decisão da justiça autorizando a vinda.   

autorizado a aplicação da dose 
ao chefe do Poder Executivo, 
Viviane afirmou categorica-
mente que não. “Nunca falei 
sobre o assunto e também não 
recebi solicitação alguma para 
que pessoas fossem vacinadas 
antes do prazo oficial”.

Quanto aos demais casos 

de fura-filas na cidade, a chefe 
da Regional afirmou que possui 
os mesmos dados divulgados 
até então e que aguarda posi-
cionamento oficial do Estado 
mediante investigação que tem 
sido feita para apurar fatos tanto 
em Umuarama, como em demais 
municípios paranaenses.

QUESTIONADA sobre a supos-
ta imunização do prefeito antes 
da data estipulada e se ela teria 
autorizado a aplicação, Viviane 
afirmou categoricamente que não

ASSESSORIA
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Bispo de Umuarama apresenta à Sedest
o projeto da Rota do Turismo Religioso

A região Noroeste do Paraná 
pode ganhar uma nova rota 
de turismo religioso, aliado 
ao turismo rural e de natu-
reza. O Projeto Caminho dos 
Santuários foi apresentado ao 
secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest), Márcio Nunes, pelo 
bispo de Umuarama, Dom Frei 
João Mamede Filho.

Nunes também acompa-
nhou o Programa Permanente 
de Esterilização de Cães e 
Gatos (CastraPet), em Iretama, 
e a doação de 7,5 toneladas de 
alimentos e rações a entidades 
filantrópicas.

De acordo com o projeto, 
a partir de um traçado já defi-
nido, a proposta é implantar 
uma rota regional, aumen-
tando o fluxo de peregrinos 
(pedestres e ciclistas) nas loca-
lidades por onde a trilha passa, 
incentivando o crescimento da 
economia local e promovendo 
o desenvolvimento humano 
dos envolvidos.

A ideia é estruturar a rota, 
sinalizá-la e incluí-la nas 
rotas de turismo religioso do 
Paraná. Outro objetivo é pro-
mover a conscientização para 

Rota
O Caminho dos Santuários surgiu em 2019, idealizado pelo grupo 
Amigos que Correm, dos municípios de Umuarama e Iporã. O pri-

meiro trajeto realizado foi em um momento de fé para a cura de um 
câncer em um dos integrantes do grupo, que faleceu neste ano por 
complicações pós-Covid-19. O trajeto total soma 65 quilômetros, 

tendo como ponto de partida a Paróquia Santo Antônio, em Iporã. 
Ele passa também nas cidades de Cafezal do Sul, na Paróquia São 

José Batista, e em Perobal, na Paróquia São Pedro.

Potencial
O turismo religioso é um dos segmentos mais importantes para 
o turismo paranaense, uma das modalidades que mais atraem 
visitantes e também que mais possui atrativos. De acordo com 
um levantamento do Sebrae-PR, em parceria com a Paraná Tu-

rismo, em 2020, o turismo religioso foi o terceiro segmento com 
maior número de atrativos (299) no Estado. Destaca-se nesse 

contexto a região turística Terra dos Pinheirais, com 157 atrati-
vos, 36 deles de cunho religioso.

Políticas para pessoa com deficiência
pautam encontro com diretor da Sejuf

Em visita à região, o dire-
tor de Políticas Públicas para 
a Pessoa com Deficiência da 
Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf), 
Felipe Braga Côrtes, passou por 
Umuarama e participou de uma 
reunião com lideranças da área 
social na Secretaria Executiva 
dos Conselhos, na última segun-
da-feira, 2. Ele veio apresentar 
os projetos do seu departa-
mento junto à Sejuf e discutir 
temas relacionados à pessoa 
com deficiência na região.

O encontro reuniu o pre-
sidente Ivo Galdino e mem-
bros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), represen-
tantes de entidades com atua-
ção no setor, a secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Izamara Amado de Moura, 
representante da Secretaria de 
Saúde, Ana Paula dos Santos, 

dirigentes da Associação 
Comercial ,  Industr ial  e 
Agrícola de Umuarama (Aciu) 
e o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros, 
representando o secretá-
rio municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior.

O diretor trouxe matérias 
interessantes relacionadas ao 
setor, como a solicitação da 
carteira de identificação da pes-
soa com transtorno do espectro 
autista (CIPTEA) no site carteira-
doautista.pr.gov.br, equoterapia 
e seus benefícios no desenvolvi-
mento e tratamento das pessoas 
com deficiência, os benefícios 
da contratação de aprendizes 
PCD por prefeituras e empre-
sas da região – que por obriga-
ção legal têm cotas a cumprir; 
o Programa Cartão Futuro, a 
importância do Fundo Municipal 
da Pessoa com Deficiência; e 

fortalecimento e criação dos 
conselhos municipais.

“Também discutimos a 
realização da 5ª Conferência 
Estadual e das conferências 
municipais e encontros temáti-
cos dos direitos da pessoa com 
deficiência, que serão realiza-
dos até o final deste ano. Em 
virtude da pandemia, neste ano 
não será realizada a Conferência 
Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência”, pontuou 
Felipe Braga Côrtes.

O presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Ivo 
Galdino, destacou as lideran-
ças e representantes de entida-
des ligadas à pessoa com defi-
ciência, na reunião, e disse que 
vinda do diretor Felipe Côrtes 
trouxe informações impor-
tantes sobre o que está acon-
tecendo no país e no Estado, 
voltadas a este público. “É 

importante registrar a rele-
vância do Estado estar de olho 
nos municípios, em especial na 
nossa Umuarama, e essa liga-
ção. Ele trouxe a possibilidade 
de um contato que precisamos 
aprofundar, entre o município 
e o conselho estadual e a sua 
representatividade”, disse.

O CMDPD se colocou à dis-
posição da Sejuf, para eventuais 

parcerias. “Tenho certeza 
que essa visita é um grande 
ganho para a comunidade de 
Umuarama e para o conselho, 
assim como a relevância e a 
importância para as pessoas 
com deficiência no nosso 
município. Entendo a impor-
tância e a relevância da visita 
e das informações que ele 
trouxe”, completou Galdino.

uma mudança de comporta-
mento em relação às ques-
tões ambientais, despertando 
a importância de se preservar 
e cuidar do meio ambiente.

O secretário Márcio Nunes 
afirmou que há dentro da 
Paraná Turismo, vinculada à 
Sedest, um ponto de partida. 
“Temos um projeto dentro 
da Secretaria de sinalização 
turística e acho que pode-
mos começar por aí, como um 
piloto”, afirmou.

“É uma maneira de se 
espiritualizar, praticar a sua 
fé, e também a atividade 
física, que traz ganhos para 
a saúde e qualidade de vida 
para a população”, disse o 
bispo. A ideia consiste tam-
bém em aproximar o homem 
da natureza, com a promoção 
do turismo rural.

FORAM apresentados projetos e discutidos temas relacionados à pessoa com deficiência 
na região

ASSESSORIA/SECOM

O Projeto Caminho dos Santuários foi apresentado ao secretário Márcio Nunes pelo bispo de Umuarama, Dom Frei João Mamede Filho

SEDEST
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Prefeitura divulga calendário de
licitações para agosto e setembro

Ser um fornecedor de 
produtos ou serviços para 
a administração municipal 
pode representar uma grande 
oportunidade para empresas 
de todos os portes, tanto da 
cidade quanto da região. E a 
Prefeitura de Umuarama acaba 
de apresentar sua agenda de 
licitações para os meses de 
agosto e setembro, trazendo a 
possibilidade de bons negócios 
a profissionais e empresários.

Cleber Bomfim, secretário 
municipal de Administração, 
destaca que serão 19 pregões 
eletrônicos, 11 tomadas de 
preços, um leilão, uma con-
corrência pública e uma cha-
mada pública. “A Prefeitura é a 
maior empresa de Umuarama 
e necessita de uma série de 
produtos e serviços, que 
podem ser fornecidos inclu-
sive por microempreendedo-
res individuais (MEI), autôno-
mos, pequenos empresários, 
grandes instituições, enfim, 
desde que cumpram com os 
todas as exigências listadas 
nos editais”, observa.

O calendário será aberto 

Mais 23 casos de covid anunciados
e nenhuma morte foi confirmada

Vinte e três novos casos 
de covid-19 foram anun-
ciados nesta terça-feira (3) 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama – 11 mulheres, 
11 homens e uma criança. 
De acordo com o Boletim 
Covid, nenhuma morte foi 
oficialmente confirmada 
hoje e o total de óbitos pela 
doença, desde o início da 
pandemia, em março de 
2020, está em 295.

Neste período, 37.958 pes-
soas buscaram atendimento 
médico nas unidades bási-
cas de saúde, referenciadas 
para covid, e no Ambulatório 
de Síndromes Respiratórias. 
Desse total, 20.578 casos 
foram descartados e 15.497 
confirmados, com 13.481 
pessoas tendo se recuperado 
(87%) e 1.703 fazendo o trata-
mento em suas residências. 
Há ainda o registro de 1.883 
casos suspeitos (nenhuma 

Curso gratuito
Trabalhadores em busca 
de qualificação ou de uma 
colocação no mercado de 
trabalho têm mais uma 
oportunidade gratuita de 
adquirir novos conhecimentos 
e melhorar o currículo. 
A Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e 
Turismo, através da Agência 
do Trabalhador, firmou 
parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) para ofertar 
um novo curso presencial 
sobre boas práticas para 
serviços de alimentação. As 
inscrições já estão abertas e 
as matrículas podem ser feitas 
na Agência no Trabalhador 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h). O foco é qualificar 
funcionários de empresas 
da área de alimentação e 
também pessoas que queiram 
qualificação para buscar 
emprego no setor.

pessoa internada).
Nos hospitais locais com 

alas covid, mantidos pelo 
Sistema Único de Saúde 

hoje (quarta-feira, 4), às 9h, 
com o pregão eletrônico que 
vai contratar empresa para for-
necimento de materiais odon-
tológicos para atendimento à 
Atenção Primária em Saúde e o 
CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) do município. 
Na sexta-feira (6) outro pre-
gão busca contratar empresa 
para confecção de 50 mil jogos 
de notas fiscais de produtor 
rural, utilizadas na Secretaria 
Municipal da Fazenda.

Na segunda-feira (9) o pre-
gão eletrônico busca contratar 
empresa que fabrique e instale 
seis parques infantis em estru-
turas metálicas coloridas, para 
serem montados, entre outros 
lugares, na pista de caminhada 
do Parque 1º de Maio (os recur-
sos serão repassados pelo 
Instituto Água e Terra). E as 
atenções estão voltadas para 
o leilão de veículos, máquinas 
e sucatas que acontece no anfi-
teatro da Prefeitura na terça-
-feira (10), às 9h.

Empresas que fornecem 
tintas e solventes para sina-
lização de trânsito podem 

participar do pregão eletrônico 
de quarta-feira (11) e empre-
sas fornecedoras de materiais 
de construção na quinta-feira 
(12), ambos às 9h. E o mês de 
agosto se fecha com a reali-
zação de tomada de preços, 
no dia 30, para a contratação 
de uma empreiteira para rea-
lizar a revitalização da Praça 

Anchieta, que tem área de 
pouco mais de 3,8 mil m², e 
no dia 31 para revitalização da 
Praça Alto São Francisco, que 
tem quase 6 mil m².

Já na sexta-feira (13), acon-
tece a abertura de propostas 
para a concorrência pública 
que vai definir a concessão de 
direitos, por meio de contrato 

específico, a empresa que vai 
ficar responsável por implan-
tar e gerenciar o sistema de 
estacionamento rotativo em 
Umuarama. “Lembrando que a 
agenda completa com as licita-
ções pode ser acessada no site 
da Prefeitura de Umuarama, 
no Portal da Transparência”, 
reforça Bomfim.

SERÃO realizados 19 pregões eletrônicos, 11 tomadas de preços, um leilão, uma concorrência pública e uma chamada pública

ALEX MIRANDA

(SUS), 18 das 37 UTIs esta-
vam ocupadas (48,6%), assim 
como 33 dos 64 leitos de 
enfermarias (51,5%), sem o 

registro de nenhuma pessoa 
à espera de vagas, segundo 
relatório da Macrorregional 
de Saúde em Maringá.

ATÉ agora 37.958 pessoas buscaram atendimento médico nas unidades básicas de saúde, referenciadas para covid, e no Ambulatório de 
Síndromes Respiratórias
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PF e PM apreendem mais de uma
tonelada de maconha no Noroeste

Agentes da Polícia Federal 
de Maringá, e policiais mili-
tares que atuam na região 
noroeste do Estado, reali-
zaram ontem pela manhã a 
apreensão de mais de uma 
tonelada de maconha.

A ação foi desenvolvida em 
conjunto envolvendo as duas 
corporações, em combate ao 
crime organizado que utiliza as 
estradas da região para escoa-
mento de cargas ilícitas.

Foi realizada uma aproxi-
mação a uma camionete GM/S-
10, de cor clara, que se deslo-
cava pela rodovia que liga as 
cidades de Rondon e Paraíso 
do Norte a PR-492.

O motorista notou a che-
gada das viaturas e empreen-
deu fuga em alta velocidade 
pela referida rodovia, até que 
entrou em uma estrada vicinal.

Mesmo assim os policiais 
continuaram a perseguição 

Homem é preso após arrombar
a porta de casa e bater na esposa

Um homem de 41 a nos 
foi preso na noite da última 
segunda-feira (2), depois que 
praticou um crime de violên-
cia doméstica. O fato aconte-
ceu na cidade de Douradina 
(município localizado a 57 
quilômetros de Umuarama). 
Ele foi encaminhado para 
a delegacia de Polícia Civil, 
onde foram tomadas as 

que seguiu por alguns qui-
lômetros, até que a cami-
nhonete foi encontrada em 
estado de abandono. O con-
dutor conseguiu escapar, 
seguindo a pé, pela mata. 
Foram realizadas buscas, mas 
ele não foi encontrado.

Na averiguação ao veículo, 
foi constatado que estava com-
pletamente carregado com far-
dos de maconha, tendo inclu-
sive seus bancos traseiros 
arrancados para aumentar a 
capacidade, totalizando 1.205 
quilos do entorpecente.

Os Policiais ainda consta-
taram que o veículo possuía 
placas falsas, sendo que havia 
sido furtado, há poucos dias, 
na cidade de Cascavel.

Foi instaurado Inquérito 
Policial para apurar o crime de 
tráfico internacional de entor-
pecentes e de adulteração de 
sinal identificador de veículo.

devidas providências.
Segundo a Polícia Militar, 

que atendeu ao caso, a soli-
citação foi feita pela vítima, 
que procurou os policiais no 
destacamento e informou 
aos PMs de plantão que havia 
sido agredida no rosto com 
um soco. Em nota a PM disse 
que a vítima apresentava ver-
melhidão no rosto.

De acordo com a mulher, 
o homem havia arrombado 
a porta da casa e quebrado 
o televisor, além de amea-
ça-la de morte.

Os policiais foram até o local 
e encontraram o homem ao lado 
da porta arrombada, mas ele 
negou as acusações. Contudo, 
diante das falas da vítimas e evi-
dências, ele acabou preso.

DROGA apreenda totalizou 1.205 quilos e foi abandonada junto com a caminhonete furtada em uma estrada vicinal

DIVULGAÇÃO

Policias que atuam no policiamento na região de fronteira, apreenderam um veículo carregado com cigarros em Iporã, durante 
patrulhamento pela zona rural. Foi avistado um veículo em alta velocidade e uma perseguição foi iniciada. Quando o veículo foi 
alcançado, o motorista perdeu da direção e capotou. Na sequência abandonou o carro e fugiu. Dentro do automóvel estavam 
cerca de 30 caixas de cigarro e o prejuízo estimado dos contrabandistas girou em cerca de R$ 100 mil, segundo os policiais.

DIVULGAÇÃO
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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!

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
ORIENTADOR DE ATIVIDADES

Iniciação Esportiva (Projeto 
Aprender e jogar)

Vaga nº  132/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Bacharelado em Educação Física, curso 

reconhecido e concluído em instituição de Ensino 
Superior credenciada pelo MEC.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  09/08/2021

Vida Ativa Melhor Idade está de
volta com atividades em 15 núcleos

A pandemia do coronavírus 
foi responsável por interrom-
per o Projeto Vida Ativa, Melhor 
Idade, que leva atividades físi-
cas e recreativas a mais de 1 mil 
idosos de Umuarama. Agora, de 
vacinas tomadas e com respeito 
total aos protocolos de cuidados, 
o programa está de volta nos 15 
núcleos de atendimento espalha-
dos pela cidade e distritos.

Jeferson Ferreira, secre-
tário municipal de Esportes e 
Lazer, conta que neste primeiro 
momento o Vida Ativa já conta 
com a participação de ao menos 
300 pessoas. “Nossa equipe de 
profissionais de Educação Física 
nunca parou, pois levamos as 
atividades do projeto até a casa 
dos idosos e, da calçada mesmo, 
estimulamos a prática de ativi-
dades saudáveis. Agora, quem 
tomou as duas doses da vacina, 
já está voltando de forma segura 
aos exercícios”, relata.

O secretário informa que o 
Vida Ativa já voltou com ativi-
dades nos distritos de Serra dos 
Dourados e Santa Eliza, assim 
como nos núcleos do Parque Dom 
Pedro, Jardim Panorama, Parque 
Jabuticabeiras, Jardim São 
Cristóvão, Centro da Juventude, 
Matriz São Francisco de Assis e 
Igreja São Vicente Paloti. “Para os 
moradores da região do Parque 
Laranjeiras, estamos disponibili-
zando ônibus para trazê-los até o 
Ginásio de Esportes Mário Oncken 
enquanto o salão comunitário 
está ocupado”, acrescenta (veja 
cronograma abaixo).

COMO PARTICIPAR
O Projeto Vida Ativa, Melhor 

Idade atende a comunidade 

CONHEÇA OS 15 NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
01Matriz S. Francisco de Assis (Salão Stª Clara) Segundas e Quartas 8h às 9h Fernanda
02Paróquia Ns. Srª Aparecida (Salão Paroquial) Segundas e Quartas 8h às 9h Jefinho
03Paróquia S. Vicente Palotti (Salão Paroquial) Segundas e Quartas 8h às 9h Pig
04Parque 1º de Maio (Salão Comunitário) Segundas e Quartas 8h às 9h Itamar
05Centro da Juventude (Praça 7 de Setembro) Segundas e Quartas 8h às 9h Mariana
06Jardim São Cristóvão (Capela São Lucas) Segundas e Quartas 9h às 10h Jefinho
07Jardim Panorama (Ginásio Mário Oncken) Terças e Quintas 8h às 9h Fernanda
08Parque Laranjeiras (Ginásio Mário Oncken) Terças e Quintas 8h às 9h Mariana
09Parque Jabuticabeiras (Salão Comunitário) Terças e Quintas 8h às 9h Pig
10Serra dos Dourados (Salão Paroquial) Terças e Quintas 8h às 9h Itamar
11Sonho Meu (Igreja Sara Nossa Terra) Terças e Quintas 8h às 9h Jefinho
12Parque Industrial (Ginásio de Esportes) Terças e Quintas 9h15 às 10h15 Mariana
13Parque Dom Pedro I Terças e Quintas 9h às 10h Jefinho
14Santa Eliza (Salão Paroquial) Terças e Quintas 9h30 às 10h30 Itamar
15Catedral (Salão Paroquial) Terças e Quintas 16h às 17h Mariana

com atividades recreativas, 
aeróbicas, ginásticas especiais, 
alongamentos, jogos e entre-
tenimento. “É uma iniciativa 
voltada à qualidade de vida da 
população com idade acima de 
60 anos. Para participar é só ligar 
para o telefone (44) 3906-1090 e 
seguir as orientações. Nós soli-
citamos, por exemplo, um ates-
tado do médico do postinho 
[UBS] mais próximo à residência 
do solicitante, para garantirmos 
ainda mais a segurança de nos-
sos idosos”, detalha.

Ele ressalta ainda que todas 
as atividades propostas prezam 
pela segurança dos participantes, 
que ficam a uma distância segura 
de dois metros um do outro. 
“Todos usam máscaras e dispo-
nibilizamos álcool em gel, além 
de confirmarmos a imunização 
total contra a covid-19, exigindo 
a comprovação de vacinação com 
as duas doses. Desta forma, com 
muito cuidado, vamos retomando 
a vida”, finaliza.

A proposta do Vida Ativa 
tem do apoio do prefeito Celso 
Pozzobom, que busca oferecer 
à terceira idade uma opção para 
se manter ativo, beneficiando 
a parte física e mental e refor-
çando o convívio com vizinhos, 
familiares e amigos da mesma 
faixa etária. A Secretaria Municipal 
de Saúde (Smel) dispõe de toda 
a estrutura para as atividades e 
um animado time de professores, 
comprometidos com a qualidade 
de vida dessa população.

O projeto oferece à terceira idade opção para se manter ativo, beneficiando a parte física e 
mental

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Mercúrio na Casa 3 deixa você ainda mais 
extrovertida e comunicativa do que já é. Jus-
tamente por isso, é bom ter cuidado com o 
que vai falar para não acabar deixando esca-
par um segredo, um projeto sigiloso ou uma 
informação que deveria guardar só para você. 
Tenha cuidado em dobro para não cair nas 
armadilhas de gente falsa e oportunista.

Você terá muita desenvoltura para se comunicar 
com as pessoas e defender as suas ideias. Isso 
pode ser muito positivo no emprego, desde que 
tenha cuidado para não bater de frente com os 
chefes ao apresentar suas opiniões. Fale sim, 
mas com jeitinho. Se sentir que a ideia não é 
bem recebida, deixe para retomar o assunto num 
outro dia.

Mercúrio e Urano em quadratura podem deixar sua 
mente muito inquieta. Vai ser difícil se concentrar 
bem nas tarefas, por isso, procure adiar estudos e 
atividades mais complexas ou que exijam pesquisa 
e atenção aos detalhes.

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar bas-
tante o seu trabalho hoje. Há risco de não entender 
bem uma orientação ou um comentário e ficar bem 
aborrecida. Ou então, é você quem pode comentar 
algo do trabalho que deveria guardar só para você e 
isso pode causar uma saia justa com algo que vai 
dizer. A dica é ouvir mais e falar menos.

Quem tem negócios com parentes pode enfrentar 
conflitos ao longo do dia, por isso, é muito impor-
tante controlar a sua impaciência e teimosia. Bus-
que diálogo com intenção de equilibrar de verdade 
os seus interesses com os dos outros, senão, só 
vão bater boca sem resolver nada.

O clima em família pode ficar estranho no início 
do dia. Com Netuno em movimento contrário e em 
quadratura com a Lua, você pode ter a sensação 
de que estão te evitando ou escondendo algo de 
você. Avalie se não é apenas uma impressão e, 
se decidir conversar, faça isso de coração aberto, 
sem rebeldia.

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 4 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. A intuição 
e a independência são características fortes da sua personalidade. Nasceram para liderar, para 
ensinar, para semear conhecimentos e sábios conceitos. Seu número principal, do dia do nas-
cimento, é o 9, cujo símbolo é o de Marte, o astro da coragem, da combatividade, da ousadia, 
das ações impulsivas, impensadas, o pioneirismo, a liderança, a generosidade e também a 
franqueza e a confiança em si. Dá vocação e facilidade para aprenderem línguas e viverem no 
exterior por algum tempo.

Horóscopo nascido em 4 de agosto

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir muito 
jogo de cintura de você hoje. Os astros indicam 
que pode surgir um conflito entre o que você quer 
e o que os outros querem, e será preciso muito 
diálogo e bom senso para acharem um meio-termo 
que agrade a todos. 

Você pode ter ideias supercriativas para ganhar 
dinheiro e engordar o seu bolso. Mas é melhor 
não ir com muita sede ao pote, porque nem todas 
as boas ideias terão bom lugar na prática. Procure 
pesquisar melhor o assunto antes de se jogar num 
negócio ou investimento desconhecido.

Tensões vão rondar o seu lar nesta quarta-feira e 
você deve medir as palavras para não brigar com 
os parentes por qualquer bobagem. Controle a 
impaciência e a rebeldia se quiser evitar conflitos 
e discussões, ainda mais se você trabalha em casa 
ou em parceria com alguém da família.

Mercúrio e Urano em conflito podem fazer você per-
der o controle dos gastos hoje. Resista às tentações 
nas vitrines e evite esbanjar seu suado dinheirinho 
com coisas supérfluas ou mesmo com presentes 
para quem estima.

Seu dia pode começar um tanto tenso, por isso, 
convém ter muito cuidado com o que vai fazer e 
dizer. No trabalho, se sentir que as coisas estão 
confusas demais, tente diminuir o ritmo. Cumpra 
suas tarefas com calma e atenção, e revise tudo 
antes de finalizar e entregar para evitar erros. 

Mercúrio em quadratura com Urano pode dificul-
tar muito o diálogo e a compreensão no trabalho. 
Por isso, se você ficar com dúvidas sobre como 
executar uma tarefa, pergunte sem constrangi-
mentos. É muito melhor admitir que não enten-
deu do que ter que arcar com as consequências 
de um erro depois.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 22

CJAS
CASEBRELAB

VERANISTA
ACIDAII

PLUMACERCA
MOLUSCOON

DOMHCALO
EVVINHO

ACIDENTADA
ONUEROR

ARTROSEUNE

REALTATO
IEEXAMES
DUDAPARO

SAMROMANOS

Nascido
no estado
de Ivete
Sangalo

Fenômeno
de reper-
cussão do

som

Local de 
incidência
de câncer
feminino 

Consoante
muda da

língua por-
tuguesa

Endure-
cimento
da pele 
do pé

Cheia de
altos e
baixos 

(a estrada)

Tipo de
solo per-
meável

(pl.)

Órgão do
qual faz
parte o
Unicef

Cobrir de
gordura

(a forma)

Sentido
utilizado
na leitura

braile

Avaliação
médica

(pl.)

Cesso 
o movi-
mento 

Os algaris-
mos repre-
sentados
por letras

Sílaba 
de "furor"

Fase;
estágio

Tio (?),
apelido 
dos EUA

Animal
como o
polvo

Talento 

Divisão de
terrenos

Nascido em
Pequim

Pena
usada em
fantasias

A maçã
verde, por
seu sabor

O viajante
praiano

Laborató-
rio (abrev.) 
Título nobre
britânico

Tenho conheci-
mento de

(?)+F4, atalho para
fechar (Inform.)

Abóbora
(bras.)

Iniciou-se
em 2001

É montado
pelo jóquei
Choupana;

cabana

Roupas de
folião (BA)
Ácido ribo-
nucleico

Oposto 
de "off"

Antônimo 
de "perder"

Sólida

Bebida à
base de

uva

Liga; junta
Academia
do Exér-

cito (sigla)

(?) Nagle,
ator

A moeda
do Brasil

Desgaste
da articu-

lação

2/on. 3/alt — rna — sam — sir. 7/jerimum — molusco.
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S A B
D E S C A N S A R

B E M A B D O M E
S I T U A R E J
F E S E U R O
I D I O M A I

A L E M Ã P E C A
E C O N O M I A S
M E S A A R C A

F I N A L ME N T E
L I D D T N S

M I O L O E S T E
T V E P I O R A
A V E R I G U A R

P R O S T A T A L A

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.

Benzimento: o poder da arruda
As ervas, plantas e flores emitem e trocam 

energias positivas não só com o ambiente em 
que se encontram, mas com as pessoas tam-
bém. Por isso, são tão utilizadas em simpa-
tias, banhos e rituais. Cada uma delas possui 
seus poderes e vibrações diferentes e podem 
ser usadas para ajudar a controlar e curar 
dores físicas e emocionais.

“O primeiro passo para utilizar plantas em 
seus rituais é saber combinar as ervas e ener-
gias certas, não basta usar qualquer planta 
de qualquer maneira. É preciso lembrar que 
o uso incorreto de qualquer planta pode cau-
sar intoxicações e efeitos colaterais sérios”, 

explica Kelida, mística a espiritualista.
Uma das plantas mais utilizadas para 

fazer benzimentos e banhos é a arruda, 
mas você sabe o porquê disso? A arruda já 
era conhecida e usada na Roma e Grécia, 
foi popularizada no Brasil pelos escravos 
na época da colonização e além de emitir 
vibrações de entusiasmo e prosperidade, 
também é utilizada para proteção, limpeza 
energética e banho de descarrego.

Conhecida também pelos seus pode-
res medicinais, a energia da arruda é super 
importante para abrir caminhos, levar para 
longe tudo aquilo que não faz bem para 

nossa alma. Os principais benzimentos e 
simpatias que utilizam o poder da arruda 
são para afastar olho-gordo, medo, inveja, 
emoções ruins, energias negativas.

O uso da arruda em chás e em outras 
formas de ingestão só pode ser realizado 
por médicos. Aprenda a utilizar a arruda em 
outras finalidades:

Amuleto de proteção: Coloque um gali-
nho dentro de um pano branco virgem e 
carregue com você para proteção e afasta-
mento de todas as energias ruins.

Limpeza energética: Para limpar o 
ambiente, coloque em um recipiente 

arruda com álcool e borrife pela casa.
Benzimento: Muito utilizada em benzi-

mentos, a planta afastar maus pensamen-
tos, energias negativas e retira mau-olhado.

Simpatia para espantar o azar: Coloque 
três ramos de arruda debaixo do seu col-
chão. Durante quinze dias, sente na cama 
e tome um copo de água antes de dormir. 
Passados esses dias, enterre os ramos de 
arruda em um vaso ou jardim de sua casa. 
Use o copo como de costume após lavar. 
Lave bem as mãos após o contato com a 
arruda, pois ela é tóxica.

 Fonte: Kélida Marques
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Chorar sobre as desgraças 

passadas é a maneira mais 
segura de atrair outras.”

William Shakespeare

AINDA SOBRE O VIVER MINIMALISTA
Ontem falei deste tema aqui. Hoje dou sequência com exemplo de como podemos começar o 

nosso projeto particular de vida minimalista. Não existe regra, mas há caminhos que promovem 
mudanças importantes no nosso comportamento. O primeiro passo seria reconhecer o quanto 
de sacrifício o consumismo desenfreado nos impõe, o quanto arruínam nosso bem-estar, nossa 
saúde. Começando pelo departamento financeiro, um dos conselhos dos experts no assunto é 
“elimine todas as suas dívidas, esqueça o cheque especial, o cartão de crédito”. Segundo eles, 
isso é o que mais causa estresse, ansiedade... Isso deixa a pessoa feliz na hora da compra, mas 
arrependida depois quando se vê na ciranda dos altos juros e das prestações a perder de vista. 
Sabemos que essa ‘conversão’ não é fácil, mas repensar é preciso. [fonte felizcomavida.com]

CONCURSO   
Quer ser escriturário? Ainda dá tempo para se inscrever no concurso do Banco do Brasil. O prazo 
segue até o próximo sábado, 7. No Paraná são 140 vagas. Salário: três mil reais.

DIA DOS PAIS
O clima da campanha do Dia 
dos Pais da Aciu [Herói para 
amar e presentear] ganha 

mais projeção nesta semana. 
Para aproveitar ao máximo 
as promoções do comércio, 
os consumidores de Umua-
rama e região contarão com 
horários especiais de aten-
dimento: das 9h às 22h na 
sexta-feira (6) e das 9h às 

17h no sabadão (7).  

MULHERES
Elas se contaminaram mais, porém 

o número de mortes por covid é 
maior entre eles. A afirmação parte 
de um estudo da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Umuarama. Em 
relação a vítimas fatais da doença, 
62% dos óbitos são de homens e 

38% mulheres. A boa notícia é que 
os casos estão diminuindo. Salve a 

vacina! Salve a ciência!

 LIBRAS
Muito se tem falado que a Lín-

gua Brasileira de Sinais promove 
a inclusão de pessoas surdas e 

seu uso é fundamental, principal-
mente no setor de atendimento 

em saúde. Para quem, dessa área, 
pretende aprender, o Centro de 
Apoio aos Surdos, em parceria 
com o NRE e o IFPR, está ofe-

rece um curso grátis. Informe-se 
no site da prefeitura.

ALIMENTO
A produção de alimentos em 

Umuarama ano a ano ganha no-
vidade. Um exemplo é o cultivo 
de beterraba e cenoura [dois pro-
dutos que o município ‘importa’ 
de regiões distantes], que gera 
bons rendimentos financeiros 

em pequenas áreas de terra. É a 
agricultura familiar ganhando 

impulso por aqui.

APLAUSOS
Direto do nosso arquivo, ganha destaque na edição de hoje o casal de 
médicos Marília e Ronaldo de Souza, ele que neste período de pande-
mia fez o mais que pôde para diminuir sofrimentos de muita gente. Da 

coluna, nossa homenagem!

ARQUIVO ZC
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