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Prefeitura propõe reduzir tarifa do
transporte público em Umuarama

PARA O USUÁRIO, A PASSAGEM FICARÁ R$ 0,10 MAIS BARATA

A Prefeitura de Umuarama e a concessionária do transporte coletivo do Município deram mais um passo ontem para o retorno dos horários suprimidos 
em junho, em decorrência da queda no número de passageiros, causada pela pandemia. A alternativa proposta para conceder o reequilíbrio financeiro 
do contrato de concessão do transporte foi a criação de um subsídio pelo Poder Público, com o compromisso de restabelecimento dos horários. l 8

Samu Noroeste

Custos sobem e
geram aumento
na contribuição
dos municípios 

l 7

STF julga rumo
de processos
contra Richa
no pedágio

l 4

Celulares de
vítimas foram

jogados
em bueiro

l 9

Afsu muda
o foco e segue
vencendo no
Paranaense

l 10

SAMU NOROESTE Interrogatório
Ex-procurador jurídico de Umuarama foi ouvido 

durante três horas, na oitiva mais longa já 
realizada até agora pelos membros da CPI da 
Covid, que apura desvios de R$ 19 milhões de 

recursos do Fundo Municipal de Saúde. Prefeito 
Celso Pozzobom foi convidado, preferiu não 

comparecer, mas justificou a falta. l 5
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Pela primeira vez 
em Umuarama, 

as primeiras e as 
segundas doses 
da vacina contra 
a covid-19 foram 

aplicadas no mesmo 
local. O processo 

foi organizado para 
garantir segurança 
e agilidade e foram 

aplicadas quase 
1.500 vacinas em 

um só dia. l 6
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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 0,96 4,76 8,99
IGP-M (FGV) 0,60 0,78 15,98 33,83
IGP-DI (FGV) 0,11 1,45 15,91 33,35

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,3704 1,3575 1,3383
IGP-DI (FGV) 1,3653 1,3453 1,3335
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 5,25%  | 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: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 1,67%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

17/7 a 17/8 0,5000 0,2446 0,0000
18/7 a 18/8 0,5000 0,2446 0,0000
19/7 a 19/8 0,5000 0,2446 0,0000
20/7 a 20/8 0,5000 0,2446 0,0000
21/7 a 11/8 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -% 27,03 
Vale ON -1,65% 107,00 
ItauUnibanco PN -0,36% 30,23 
Cielo ON -5,00% 2,85 
Yduqs ON +6,23% 25,24 
Embraer ON -6,63% 18,16 

IBOVESPA: -1,07% 117.903 pontos

Iene 109,61
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 97,24

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,2690 5,2700 +1,2%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2579 5,2585 +2,7%

PARALELO +0,7% 5,1700 5,5800 +1,6%

TURISMO +0,7% 5,1700 5,5600 +1,6%

EURO -0,4% 6,1581 6,1598 +1,4%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 1.856,51 1.963,00 5,74 14,13 21,17
Norte 1.893,55 1.938,18 2,36 10,58 21,15
Oeste 1.881,56 2.001,21 6,36 13,79 22,98

DÓLAR 17/08

Iene R$ 0,0480
Libra est. R$ 7,23
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.314,41 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

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)

JUN JUL AGO
TJLP (%) 4,61 4,88 4,88
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA set/21 1.369,00 -7,00 -2,6%
FARELO set/21 360,10 0,70 -0,8%
MILHO set/21 558,25 -6,50 0,4%
TRIGO set/21 734,50 -26,00 6,1%

SOJA 160,38 0,5% 4,5% 160,00
MILHO 95,21 0,0% 4,7% 95,00
TRIGO 89,89 0,7% 8,4% 92,00
BOI GORDO 309,54 -0,7% 0,1% 307,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/08 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 17/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,50 2,1% 4,0%
SOJA Paranaguá 175,00 2,9% 2,9%
MILHO Cascavel 107,00 0,0% 4,9%

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. 20/8 físicas 16/8,domésticos 6/8

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Megasena

01 03 05 06 07 10 11 13 
16 18 20 22 23 24 25

concurso:2310

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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PREVISÃO DO TEMPO

Sol

CRESCENTE
15/08 - 12h21

CHEIA
22/08 - 09h02

Quarta 18/8/2021

MINGUANTE
30/08 - 04h15

NOVA
06/09- 21h52

Paranaguá
max 24
min 17

max 35
min 22

Cascavel
max 33
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Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 34
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Curitiba
max 29
min 16

FASES 
DA LUA

Sol

Quinta 19/8/2021
Sol

Sexta 20/8/2021

concurso: 2400

Lotofácil

Brasil ultrapassa marca de 50 mi
de pessoas com vacinação completa

Brasília - O Ministério da 
Saúde informou ontem (17) 
que mais de 50 milhões de 
pessoas já tomaram as duas 
doses ou a vacina de dose 
única contra a covid-19, o que 
representa 31,9% da popula-
ção acima de 18 anos de idade 
com a imunização completa 
contra a doença.

O andamento da vaci-
nação pode ser conferido 
na plataforma LocalizaSUS, 
atualizada diariamente. Até a 
segunda-feira, com os dados 
da base nacional do PNI (Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações), 49.062.641 pessoas 
completaram o ciclo vacinal 
(duas doses) e outras 2.089.449 
aguardam registro na base do 
PNI, conforme as Secretarias 
Estaduais de Saúde. O total, 
então, chega a 51.152.090 pes-
soas imunizadas.

O Ministério da Saúde 
reforça aos brasileiros que 
ainda não completaram o 
ciclo vacinal que procurem 
uma unidade de saúde para 
a segunda dose. Para que as 
vacinas atinjam a efetividade 
esperada, é necessário tomar 

EUA avaliam aplicar 3ª dose 
O governo dos Estados Unidos planeja recomendar uma terceira dose da vacina da covid-19 aos americanos 

a partir do começo de setembro, segundo informações obtidas pela agência de notícias Reuters e pelo jornal 
The New York Times.

A gestão de Joe Biden deverá indicar que as pessoas tomem a nova injeção oito meses após terem com-
pletado a imunização com duas doses. A medida, que pode ser anunciada ainda esta semana, será direcionada 
inicialmente a quem tomou as vacinas da Moderna e da Pfizer.

Uma nova aplicação para quem tomou o imunizante da Janssen, de dose única, está em estudo, mas uma 
decisão sobre isso pode demorar mais tempo.

As primeiras pessoas a serem imunizadas novamente serão pessoas mais velhas que vivem em casas de 
repousos e funcionários da saúde. Depois, os demais idosos, de modo escalonado por faixa etária.

A medida depende de liberação do FDA, órgão que fiscaliza os medicamentos no país. Na semana passada, 
foi aprovada a aplicação da terceira dose das vacinas Pfizer e Moderna, mas apenas para pessoas com sistema 
imunológico comprometido.

Segundo o New York Times, a decisão sobre dar a terceira dose se baseia em estudos feitos em Israel, que mostraram 
que a proteção fornecida pelo imunizante da Pfizer às pessoas mais velhas perde força com o tempo. Uma pesquisa 
apontou que os maiores de 65 anos que tomaram a segunda dose em janeiro têm agora cerca de 55% de proteção contra 
casos graves da doença, enquanto que este índice superava 90% logo após a aplicação das duas doses.

as duas doses. No Brasil, ape-
nas a vacina da Janssen é 
dose única.

A orientação é que a 
segunda dose seja aplicada 
no período recomendado, de 
12 semanas para as vacinas 
da Pfizer/BioNTech e da Astra-
zeneca/Fiocruz e de quatro 
semanas para a CoronaVac/
Butantan. No entanto, mesmo 
para quem perdeu o prazo, a 
orientação é procurar um 
posto de vacinação para com-
pletar o ciclo vacinal.

A meta do governo é imu-
nizar toda a população adulta 
com duas doses até o fim do 
ano. De acordo com o registro 
no PNI e nos painéis das secreta-
rias estaduais, o Brasil já aplicou 
mais de 168 milhões de doses, 
no total, sendo que mais de 70% 
da população (117 milhões de 
pessoas) acima de 18 anos de 
idade já está com a primeira 
dose no braço.

Ainda de acordo com o 
Ministério da Saúde, o anda-
mento da vacinação vem refle-
tindo na redução no número 
de casos, óbitos e interna-
ções pela doença. Na última 

semana, todos os estados e 
o Distrito Federal registra-
ram taxa de ocupação de lei-
tos covid-19 abaixo de 80%. 
“É a primeira vez no ano que 
o Brasil atinge esse índice, 
reforçando a importância da 
imunização para acabar com 
o caráter pandêmico no País”, 
informa a pasta.

A meta do governo é imunizar 
toda a população adulta com 
duas doses até o fim do ano

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Em Guaíra
O deputado participou de um evento na cidade com o Prefeito He-
raldo Trento (DEM), o vice Gileade Osti (PATRIOTAS) e o assessor de 
cultura, Flávio Henrique, onde o parlamentar discutiu as demandas 
do município, que é representado pelo deputado junto ao Governo 
do Estado. Após o encontro, o grupo seguiu para o Distrito de Dou-
tor Oliveira Castro onde acompanharam a inauguração da Capela 

Mortuária Paulo Marcato. Em discurso, Fernando Martins elogiou o 
mandato do atual prefeito e se colocou à disposição do município. 

“Vou ajudar a população de Guaíra a alcançar o desenvolvimento, a 
geração de empregos e a segurança tão almejada, vamos trabalhar 

para alcançar melhorias e novas obras para Guaíra. Este é meu 
compromisso”, ressaltou.

Deputado Delegado Fernando Martins
recebe demandas de produtores de leite

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) segue em visitas na 
região Noroeste do Estado e 
com uma agenda um tanto 
quanto agitada. Depois de 
visitar autoridades em Guaíra 
na segunda-feira, 16, (ver texto 
abaixo), ontem (terça-feira, 
17), o parlamentar esteve em 
reunião com a Cooperativa 
dos Produtores de Leite de 
Umuarama (Cooplu).

A Cooperativa iniciou uma 
parceria com a Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 
para a produção de feno. Esta 
iniciativa diminui os custos para 
produtores, aproveita a área da 
universidade e, ainda, auxilia no 
aprendizado de alunos do curso 
de agronomia da instituição.

Durante a reunião, o depu-
tado Delegado Fernando 

PARLAMENTAR se reuniu com produtores e se comprometeu a intervir para melhorar a qualidade do produto oferecido pela cooperativa

recebeu o pedido de indicação 
de recursos para a aquisição de 
um caminhão para transporte 
de leite e um kit fenação. “Vou 
trabalhar para conseguir esse 
investimento junto ao Governo 
do Estado em benefício de 
nossa região”, comprometeu-se 
o deputado estadual.

Estavam presentes na 
reunião: o Presidente da 

Cooplu Emerson Sequini, o 
Diretor Luís Carlos Félix, o 
Secretário Ademilson Carlos, 
o Gestor Vinicius Chimenes, o 
representante da Emater Zé 
Jaime, o Chefe da Secretaria 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento (SEAB) José 
Antônio Duarte e os repre-
sentantes da UEM Jefferson 
Botelho e Rodrigo Tartare.

ASSESSORIA
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CPI vê divulgação
irresponsável do
relatório do TCU

Senadores que integram 
a CPI da Covid consideraram 
irresponsável a divulgação, 
como se fosse um relatório do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), de documento privado 
elaborado pelo auditor do 
órgão, Alexandre Figueiredo 
Costa Silva Marques. O texto 
– “inconclusivo, superficial e 
bem embrionário”, nas pala-
vras do auditor – questio-
nava o número de mortes por 
covid no Brasil e foi enviado 
ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro, que o divul-
gou. Ouvido pela comissão de 
inquérito ontem (terça-feira, 
17), Marques disse que com-
partilhou o texto com seu pai, 
o coronel da reserva Ricardo 
Silva Marques. Este, por sua 
vez, o teria remetido para o 
chefe do Poder Executivo. 
No dia seguinte, 7 de junho, 
Bolsonaro, mencionou o texto 
de Marques, que logo se espa-
lhou pelas redes sociais, como 
sendo um relatório do TCU.

O relator da CPI, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
disse que, além de conter infor-
mações erradas, o relatório de 
Alexandre Marques também 
foi falsificado na Presidência 
da República para divulgação 
na internet. O depoente disse 
ter ficado indignado com o 
discurso de Bolsonaro, consi-
derando a declaração “total-
mente irresponsável” ao atri-
buir ao TCU a responsabilidade 
por um documento que não 
era oficial. Alexandre disse que 
o compartilhou o documento 
apenas na forma de uma con-
versa entre pai e filho falando 
sobre um tema trabalhado 
naquela semana.

“Não era uma instrução 
processual, não era nada do 
Tribunal de Contas da União. 
Achei irresponsável vincular o 
nome do TCU a duas páginas 
não conclusivas”, afirmou o 
depoente, que reconheceu ter 
sido indicado para uma direto-
ria do BNDES, não tendo sido, 
no entanto, cedido pelo tribu-
nal. Crimes – Para a senadora 

Bajulação
Presidente da CPI, o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou as 

intenções de Marques ao elaborar o estudo que, segundo o auditor 
do TCU, seria um compilado de informações públicas em formato 
word, com dados retirados do Portal da Transparência de Registro 
Civil, sem cabeçalho ou timbre do tribunal. Aziz considerou irres-
ponsável que um documento, sem caráter de oficialidade, tenha 

sido enviado ao presidente da República e disse que as atitudes de 
Marques e do pai dele foram um desserviço à sociedade.

“O nome disso é bajulação, querer prestar serviço sem confirmar 
se aquele documento é verdadeiro ou não. Teu pai bajulando o 
presidente. Eu queria ver essa conversa. Devem ter aberto um 

champanhe. Até parece que a dor intransferível foi festejada. Há 
irresponsabilidade dos três. Você, por fazer um documento com 
números que parecem brincadeira, passando para seu pai que, 
imediatamente, de um dia para o outro, repassa ao presidente”, 

criticou Aziz. O material elaborado por Alexandre Marques foi 
usado por Bolsonaro em discursos nas redes sociais, levando o TCU 
a desmentir as informações de imediato. Em seguida, o presidente 
da República admitiu que o documento que divulgara não era um 
relatório feito pelo tribunal. Apesar de negar que tenha qualquer 
relação com a família Bolsonaro, Alexandre Marques reconheceu 

que seu pai, Ricardo Marques, foi colega de Bolsonaro na Academia 
Militar das Agulhas Negras e que trabalharam juntos no Exército.

Obsessão
Na opinião do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), as informações prestadas por Alexandre 
Marques demonstram uma “obsessão macabra” do governo 

para minimizar e esconder o número de mortes pela pandemia 
de coronavírus no país. Segundo o parlamentar, campanhas da 

Secretaria de Comunicação da Presidência tinha objetivo de 
subestimar os dados sobre os óbitos. Randolfe exibiu vídeo no 

qual o próprio Bolsonaro, em transmissão pelas redes sociais em 
1.º de julho, reconhece que editou a tabela do documento feito 

pelo auditor do TCU. “Uma busca insensata para obscurecer, 
esconder o número de brasileiros mortos, quando se, ao invés 

disso, o mais importante não fosse combater a pandemia. Chega 
a ser uma obsessão macabra e uma obsessão que vem de antes, 
conforme podemos ver. O Presidente chegou ao ponto de incen-
tivar as pessoas a invadir hospitais, ou seja, não bastasse os que 
estavam lá internados, incentivar outras pessoas a se submete-

rem ao risco de mais contaminação”, declarou o senador. 

Equilíbrio dos poderes

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, general Augusto Heleno, afirmou 
que, apesar da tensão entre os Poderes, não acredita em 

uma intervenção das Forças Armadas no País como forma de 
moderação. No entanto, ao ser questionado sobre o artigo 

142 da Constituição, que versa sobre essa interferência para 
garantir os poderes constitucionais. Ele pontuou que o ideal 

é que não venha a ser utilizado. “Mas se existe no texto 
constitucional, é sinal de que pode ser usado”, completou. 

Para ele, o clima tenso entre os Poderes não é aconselhável 
e é necessário ter a preocupação para que não se cometa 
excessos. “Acho importante que nós busquemos um ponto 

de equilíbrio, que tenhamos a preocupação de não cometer 
excessos, nenhum dos Poderes”, disse.

Aliança futura
Mirando as eleições de 
2022, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que a 
aliança política para o pleito 
vai começar a ser formada 
a partir do início do ano 
que vem. Segundo ele, 
até o momento, “não tem 
compromisso com Estado”, 
mas disse que evita falar 
isso para não ter problemas 
dentro do Parlamento. 
“Preciso aprovar coisas para 
o bem do Brasil”, pontuou. 
Avaliou que uma aliança 
na atual situação nacional 
vai complicar ainda mais a 
estabilidade. “Trazer para 
dentro agora desse turbilhão 
que a gente vive, do 
problema que a gente vive 
aqui, a gente complica mais 
a situação do Brasil”, disse. 
Para o pleito, no entanto, 
permanece sem partido para 
concorrer. Se dependesse 
dele, conforme pontua, a 
escolha já teria sido feita.

Fux e Pacheco
A reunião entre o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), foi remarcada para 
hoje, às 13h, na sede do STF, em Brasília. A conversa estava 
inicialmente prevista para ontem (terça), mas foi adiada após 
as autoridades alegarem problemas na agenda. O encontro 
vai ocorrer após o presidente Jair Bolsonaro aumentar as 
ameaças contra o Supremo e pressionar o Senado a abrir um 
processo de impeachment dos ministros Luís Roberto Barroso 
e Alexandre de Moraes.

Simone Tebet (MDB-MS), o 
documento e sua divulga-
ção configuram a “digital de 
vários crimes”. A senadora 
afirmou que Bolsonaro come-
teu crime comum e crime de 
responsabilidade ao tornar 
público documento clara-
mente manipulado.

“Agora temos a digital, 
a materialidade dos crimes 
cometidos”, disse Simone 
Tebet, observando ainda que 
o auditor não ouviu médicos 
nem o IBGE e tentou imputar 
sua própria tese à realidade. 
Ela também apontou que a 
tabela de Marques não con-
tinha nenhuma consistência 
técnica do ponto de vista dos 
dados estatísticos.

MARQUES disse que compartilhou o tex-
to com o pai, o coronel da reserva Ricardo 
Silva Marques, que por sua vez, o remeteu 
ao chefe do Executivo
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Veto ao Fundão
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que vai vetar o 
fundo eleitoral, o “Fundão”, 
na íntegra caso seja 
impedido de cortar o que 
exceder a lei de 2017 de 
reajuste ao projeto. De 
acordo com o chefe do 
Executivo, a ordem dada 
por ele foi vetar tudo o 
que extrapolar aquilo que 
foi previsto em 2017, uma 
vez que não quer gerar 
atritos com a Câmara dos 
Deputados ou o Senado. 
“Mas vamos supor que não 
seja possível porque está 
em um artigo só, então vete 
tudo”, declarou Bolsonaro. 
O chefe do Executivo voltou 
a declarar que “temos que 
cumprir a lei” e, não pode 
vetar ou sancionar “qualquer 
coisa sem responsabilidade”. 
“Se eu sancionar o que não 
devo ou vetar o que não posso, 
estou em curso em crime de 
responsabilidade”, afirmou.
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STF julga rumo de
processos contra
Richa no pedágio

O  S u p re m o  Tr i b u n a l 
Federal (STF) começou na 
última sexta-feira (13) a julgar, 
pelo plenário virtual, casos 
envolvendo o ex-governador 
Beto Richa (PSDB) nas opera-
ções “Integração I e II”, fases da 
Lava Jato, que apuram denún-
cias de corrupção nas conces-
sões do pedágio do Paraná. 
Os ministros vão decidir até o 
próximo dia 20, se os proces-
sos devem correr na Justiça 
Federal ou devem ser encami-
nhados à Justiça Eleitoral.

Na denúncia, o Ministério 
Público sustenta que Richa 
comandou um esquema de 
cobrança de propina de con-
cessionárias do pedágio. Os 
procuradores afirmam que o 
tucano recebeu ao menos R$ 
2,7 milhões em propinas pagas 
em espécie por concessioná-
rias de pedágio no e outras 
empresas que mantinham 
negociações com o governo.

De acordo com a Procuradoria, 
dos R$ 2,7 milhões, R$ 142 mil 
foram lavados por meio de 
depósitos feitos para a Ocaporã 
Administradora de Bens. Embora 
esteja no nome da mulher e 
dos filhos de Richa, a empresa, 
conforme investigações, era 
controlada pelo tucano. Já a 
maior parte dos recursos, cerca 
de R$ 2,6 milhões, teriam sido 
lavados por Richa por meio da 
compra de imóveis - em nome 
da Ocaporã – com a ajuda de um 
contador.

Já a defesa de Richa nega 
as acusações, e afirma que a 

Romanelli apresentará 10 emendas
a Lei de Delegação das Rodovias

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) afirmou que 
o Paraná precisa impor condi-
cionantes ao governo federal 
para delegar trechos de rodo-
vias estaduais para o programa 
de concessão elaborado pelo 
Ministério da Infraestrutura. 
“Há demandas da sociedade 
paranaense que precisam estar 
expressas na lei”, pontuou, 
afirmando que protocolou em 

Manipulação
Para o relator, o Ministério Público Federal do Paraná promoveu uma 
“indevida manipulação do depoimento do colaborador e das regras 

de competência, ao assentar na denúncia, sem qualquer indicação de 
prova ou elemento de corroboração”, que todos os recursos destinados 
para campanhas eleitorais de Richa seriam, na verdade, usados para o 
enriquecimento pessoal dos agentes públicos envolvidos. O ministro 

também falou em “contorcionismo acusatório” na exposição dos fatos 
pelo MPF, com objetivo de “manipular as regras de competência”, para 

manter os processos na Justiça Federal.

sessão extra, ontem (17) na 
Alep, 10 emendas à proposta. 
“A atual proposta de conces-
são é muito melhor que a 
anterior, mas temos muitas 
preocupações. Nossa inten-
ção é ter a máxima segurança 
jurídica de que a exploração 
de rodovias não trará novos 
prejuízos aos paranaenses, e 
que a licitação atenderá aos 
anseios da nossa sociedade”.

As emendas tratam de 
reivindicações colhidas nas 
audiências públicas da Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio. 
Para Romanelli, é fundamen-
tal que a lei de delegação 
de rodovias diga expres-
samente que a licitação se 
dará pelo menor preço da 
tarifa. “Esse é um ponto 
pacífico no Paraná e precisa 
estar escrito em lei”, avalia.

denúncia envolveria apenas 
suposta infração à lei eleitoral, 
e que os recursos seriam para 
financiamento de campanha, 
portanto, o processo deveria 
correr na Justiça Eleitoral. Até 
agora, apenas o relator, minis-
tro Gilmar Mendes, votou a favor 
do envio das ações da Justiça 
Federal para a Justiça Eleitoral. 
Já o ministro Luiz Edson Fachin 
se declarou suspeito.

CAIXA DOIS
Segundo Mendes, há diver-

sos elementos de prova que 
apontam para a existência de 

indícios de crimes de caixa dois 
(artigo 350 do Código Eleitoral) 
desde o início das investigações, 
“de modo que se trata de mais 
um caso de manipulação inde-
vida das regras de competência”. 
“Os relevantes indícios da prá-
tica de crimes de falsidade ideo-
lógica eleitoral existiam desde 
a fase inicial da investigação, 
sendo descabida qualquer ale-
gação de desconhecimento por 
parte do MPF ou do juízo fede-
ral”, afirmou o ministro, citando 
depoimentos de colaboradores 
que imputam a Richa a prática 
de crimes eleitorais.

SEGUNDO Mendes, há provas da existência de indícios de crimes de caixa dois desde o 
início das investigações

DIVULGAÇÃO

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

Meta cumprida!
O Paraná alcançou nessa 
terça-feira (17), com duas 
semanas de antecedência, 
a simbólica marca de 80% 
da população adulta imuni-

zada com a primeira dose ou 
dose única da vacina contra 
a covid-19 - a expectativa 
era de que a meta fosse batida apenas no fim deste mês. 
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, informou que 

32% dos paranaenses completaram o esquema vacinal. “São 
as duas doses que garantem a imunização completa, o que 
realmente vai proteger as pessoas. Em relação à segunda 
dosagem, estamos cumprindo o planejamento, com doses 

reservadas e garantidas, dentro do prazo”.

Agro em pauta
A Faep (Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná) 
enviou dois ofícios a depu-
tados federais da bancada 
paranaense, pedindo apoio 
a dois projetos que tramitam 
na Câmara Federal, relaciona-
dos a temas de interesse do 
setor agropecuário: a demar-
cação de terras indígenas e 
os subsídios federais à ener-
gia elétrica para produtores 
rurais. Em ambos os casos, 
os documentos assinados 
pelo presidente da entidade, 
Ágide Meneguette, pedem 
que os parlamentares votem 
favoravelmente aos projetos.

“Beltrão na Trilha”
O apoio do deputado Ade-
mar Traiano, presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, foi decisivo para 
incluir Francisco Beltrão 
nas 48 ciclorrotas lançadas 
pelo governo do Estado no 
Programa Pedala Paraná. 
“Sempre fui um entusiasta do 
esporte, das atividades físicas 
e do incentivo ao turismo”, 
disse Traiano ao revelar que 
usou de sua influência junto 
ao governo Carlos Massa 
Ratinho Junior para incluir 
Beltrão no circuito paranaense 
de cicloturismo. Uma rota de 
37,3 quilômetros, denominada 
“Beltrão na Trilha”.

Natal premiado
A maior campanha promocio-
nal do Estado, o Natal Super 
Premiado está sendo lançado 
pela ACP (Associação Comer-
cial do Paraná) e entidades 
parceiras. A ação terá abran-
gência estadual, distribuindo 
mais de R$ 300 mil em 
prêmios. Poderão participar 
comerciantes e prestadores 
de serviços. O kit será gratuito 
para os participantes e a cam-
panha realizada diretamente 
pela ACP. Os consumidores 

que fizerem compras nas 
empresas participantes 
receberão um cupom a cada 
R$ 50 gastos no período de 
1º/11 a 9/01, resultando em 
uma campanha com mais de 
60 dias para o consumidor 
participar. Já o sorteio será no 
dia 10/02.

Bom sinal
Levantamento da CNI 
(Confederação Nacional 
da Indústria) mostrou que 
houve melhora na situação 
financeira, na confiança e 
nas perspectivas dos micro 
e pequenos empresários. 
Os indicadores de desem-
penho estão mais elevados 
ante o trimestre anterior e 
também superior em relação 
ao mesmo período de anos 
anteriores. “Para os próximos 
meses, há uma expectativa 
de novo aumento desse 
indicador, em decorrência 
do avanço da vacinação no 
Brasil, que está atingindo 
faixas etárias que abarcam a 
população economicamente 
ativa”, aponta.

Pacificando a relação
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
deve se reunir nesta quar-
ta-feira com o presidente do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), Luiz Fux. O encontro, pre-
visto para ocorrer na sede do 
STF, ocorre diante da ameaça 
do presidente Jair Bolso-
naro de apresentar pedidos 
de impeachment contra os 
ministros da Corte Alexandre 
de Moraes e Luís Roberto 
Barroso. Pacheco sinalizou a 
aliados que não deve dar anda-
mento aos eventuais pedidos 
de impeachment de ministros 
do STF apresentados por 
Bolsonaro ou algum de seus 
aliados. Cabe exclusivamente 
ao Senado analisar esse 
tipo de caso.

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Prefeito não comparece 
à CPI da Covid alegando
ser exploração política

O prefeito de Umuarama 
Celso Pozzobom, que foi con-
vidado por vereadores do 
município que integram o qua-
dro de membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que apura desvios de 
recursos do Fundo Municipal 
de Saúde, decidiu não com-
parecer na reunião de ontem 
(terça-feira, 17). Já o ex procu-
rador jurídico de Umuarama, 
Heber Lepre Fregne, esteve 
presente e respondeu à todas 
as perguntas feitas pelos 
vereadores, na oitiva mais 
longa realizada até agora pela 
comissão. Foram três horas de 
questionamentos.

NOTA DA ASSESSORIA
Em nota a assessoria do 

prefeito Celso Pozzobom 
ressalta que “por meio de 
carta entregue à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) instaurada pela Câmara 
de Vereadores para averiguar 
desvios na área da saúde, noti-
ciados pelo Ministério Público, 
explicou os motivos da sua 
ausência. O prefeito recebeu 
com responsabilidade o con-
vite dos membros da comissão 
e disse não ter receio pessoal 
nem profissional para com-
parecer à Casa de leis. Ele 
entende ser inclusive uma boa 
oportunidade para esclarecer 
o que é do seu conhecimento, 

Próxima semana
Para o próximo dia 24 de agosto, estão convocados André 
Buratti, ex-administrador do hospital Norospar, preso em 

regime domiciliar pela Operação Metástase do Gaeco (Gru-
po de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) 
e o contador Guilherme Roberto Pereira, também detido, 

na mesma ação desencadeada pelo Ministério Pública, com 
o Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimô-
nio Público e no Combate à Improbidade Administrativa). 
A presença deles já havia sido solicitada para o último dia 

10, porém, por estarem presos, não houve tempo hábil 
para autorização judicial permitindo a presença deles. A 
comissão aguarda liberação judicial de ambos para que 

possam responder aos questionamentos.

enquanto Chefe do Executivo 
e destacou o respeito que tem 
pelo Legislativo. Porém, justi-
ficou que por orientação dos 
seus advogados encontra-se 
impedido de aceitar o con-
vite, uma vez que a explora-
ção política do assunto pode-
ria trazer impactos negativos 
à sua defesa, consequente-
mente à estabilidade política 
no município”.

Por sua vez, o ex procu-
rador jurídico do Município, 
que atuou na prefeitura entre 
os anos de 2017 e 2019, foi 
até a Câmara Municipal de 
Umuarama e respondeu a 
todas as perguntas feitas pelos 
membros da CPI.

Lepre deu detalhes inclu-
sive de como funcionou uma 
movimentação citada como 
“compensação” pelos pro-
motores no decorrer do paga-
mento do IPTU (Imposto 

Predial, Territorial e Urbano), 
devido pelo Norospar – 
empresa para a qual presta 
serviços de advocacia.

Lepre ainda ressaltou que 
foi cedido pelo prefeito de 
Maria Helena – onde é servi-
dor público efetivo – para atuar 
na prefeitura de Umuarama 
durante os dois anos.

No encerramento, ressal-
tou sobre a citação de seu 
nome como um dos investiga-
dos na Operação Metástase 
do Ministério Público. “Eu 
mesmo estou fazendo minha 
defesa e nela, já até me ante-
cipei sobre eventuais resulta-
dos que os promotores pode-
riam vir a relatar no final das 
investigações. Estou ciente 
de minhas responsabilidades, 
pois atuei dentro dos limi-
tes da advocacia e, se houve 
desvios, que os responsáveis 
sejam punidos”, encerrou.

EX procurador jurídico da prefeitura compareceu e respondeu a todas as perguntas feitas pelos parlamentares

ALEX MIRANDA

Há salvação 
Como o governo federal pisa manso no tema, coube a um 
grupo representante de boa parte do PIB nacional mandar 
o recado de compromisso com o clima para Alok Sharma, 

presidente da Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow. A presidente do 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), Marina Grossi, representou 80 das maiores 
empresas brasileiras em reunião com Sharma. Entregou 
em mãos documento titulado “Empresários Pelo Clima”. 

Segundo o CEBDS, “com proposições para as negociações 
que ocorrerão na Conferência sobre o clima, em novembro”. 
O esforço surge diante da inapetência do Ministério de Meio 

Ambiente e do filme queimado do Brasil no exterior.

Coletivo estadual
A despeito do movimento 
empresarial independente, 
governadores de alguns 
Estados amazônicos já se 
uniram para envidar esforços 
ao compromisso com 
a COP26.

Vai piorando
O endosso de Ibaneis Rocha 
(MDB), do Distrito Federal, ao 
manifesto de governadores 
indica o quanto o presidente 
Jair Bolsonaro está mais 
isolado politicamente a 
cada dia.

Debandada 
Aconteceu ontem no drive 
thru de vacinas do DF no 
pátio da Faculdade Unieuro, 
em Águas Claras: quando 
anunciaram a Coronavac, os 
carros saíram da fila um 
por um.

Explosão de elogios
E o PCO, hein!? Publicou 
nas redes sociais texto 
elogiando o avanço dos 
terroristas talibãs em Cabul, 
no Afeganistão. Entre outros 
trechos, destaca-se este: 
“sem sombra de dúvida, o 
avanço do talibã representa 
uma enorme vitória sobre os 
piores inimigos dos oprimidos 
do planeta”. Faltou pegar um 
voo para cumprimentá-los 
pessoalmente...

Sansão 
O saudoso marqueteiro 
Duda Mendonça era tão 
respeitado entre políticos 
quanto querido nas rinhas 
de galo. Apostadores e 
criados da ave de todo 
o País o homenagearam 
ontem. Seu apelido na 
turma era Sansão. 

Valor de mercado
A associação de funcionários 
dos Correios, contra a 
privatização, fez questão de 
espalhar que a estatal está 
avaliada em R$ 4,6 bilhões, no 
Ranking Brand Dx.

País voltando
Levantamento da Mobills, 
startup de gestão de 
finanças, constatou que 
os gastos com lazer no 
Brasil cresceram 63%, em 
comparação com a média 
registrada no meio do 
ano passado, nas fortes 
restrições por causa da 
pandemia do Covid-19. 
Pesquisa analisou dados de 
mais de 140 mil usuários do 
aplicativo entre junho de 
2020 e junho de 2021. 

Gestores & servidores
O Prêmio Espírito Público 
2021, o maior do Brasil 
para o setor, está com 
inscrições abertas até 5 de 
setembro. É uma iniciativa 
da Parceria Vamos, que 
junta três pesos pesados 
do terceiro setor: Fundação 
Lemann, Instituto 
Humanize e República.
org. Inscrições em www.
premioespiritopublico.org.br.

Fachin no IAB
No embate (mesmo que 
velado e indireto) com o 
presidente Jair Bolsonaro, 
ministros do STF têm 
aparecido mais nas redes 
sociais e em palestras 
virtuais. O ministro Edson 
Fachin fará conferência 
sobre “A competência da 
Justiça do Trabalho numa 
visão constitucional”, na 
sexta-feira, no canal TVIAB 
no YouTube.
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Umuarama vacinou ontem quase
1500 pessoas contra o coronavírus

Pela primeira vez, ontem 
(terça-feira, 17), desde o início 
da vacinação contra o corona-
vírus em Umuarama, as pri-
meiras e segundas doses foram 
aplicadas em um mesmo local 
– neste caso na sede do Sest 
Senat (que fica em frente ao 
Pronto Atendimento). O pro-
cesso de vacinação foi organi-
zado de forma a garantir segu-
rança e agilidade. Inicialmente 
apenas uma fila foi estabele-
cida para que as pessoas pro-
curassem pela triagem no 
setor de vacinação. Após o 
meio dia é que foram monta-
das duas filas, separando cada 
grupo de pessoas.

A diretora de Atenção 
P r i m á r i a  e m  S a ú d e  d a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Maristela de Azevedo Ribeiro, 
explica que pela manhã, 
quando as pessoas iam che-
gando para vacinar, não houve 
a separação por grupos, mas 
que o problema foi resolvido. 
“Quando percebemos que 
estava sendo formada uma fila 
só, tanto por quem iria tomar 

Boletim Covid de terça-feira aponta
15 novos casos e nenhuma morte

O número de casos de 
covid-19 em Umuarama atin-
giu a marca de 15.764 com o 
anúncio de 15 novos casos 
da doença nesta terça-feira 

(17). Conforme o Boletim 
Covid emitido diariamente 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, foram cinco mulheres, 
sete homens e três crianças. 
Nenhuma morte foi oficial-
mente registrada.

Do total de casos positivos 
para o coronavírus, 13.830 
pessoas se recuperaram 
(88%), 1.632 estão em isola-
mento domiciliar (fazendo o 
tratamento em suas residên-
cias), 18 estão hospitalizadas 
e 298 faleceram. O número 
de casos suspeitos está em 
856, sendo que apenas três 

a dose um, quando para quem 
retornava para a dose dois, 
imediatamente as equipes de 
atendimento já foram sepa-
rando, colocando a D1 para 
entrar pela porta que fica nos 
fundos e a D2 pela porta prin-
cipal. Foi uma ação bastante 
ágil”, observou.

A definição por unir os gru-
pos D1 e D2 em uma mesma 
unidade acabou por impulsio-
nar a vacinação, já que as equi-
pes atenderam o dia inteiro – e 
não apenas um período, como 
vinha sendo feito em outras uni-
dades. “Precisávamos de um 
espaço que comportasse um 
grande público – já que estamos 
vacinando um grupo numeroso, 
da faixa etária 28 anos e acima 
– e que tivesse os requisitos exi-
gidos pelo Ministério Público. 
Nossa alternativa foi optar, 
pelo menos neste momento, 
pela recém-inaugurada sede 
do Sest Senat, que gentilmente 
cedeu o local para a [Secretaria 
de] Saúde”, comentou.

Ela acrescenta que o 
cronograma de vacinação 

contra covid-19 é definido 
pela quantidade de doses 
enviadas aos municípios pelo 
Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde). Já a definição dos 
locais de vacinação leva em 
conta algumas exigências do 
Ministério Público (MP), que 
indica inclusive a área mínima 
permitida para que o processo 
de imunização se dê da melhor 
forma possível, garantindo segu-
rança e agilidade”, detalhou.

Vacinação em números
De acordo com os registros da última segunda-feira, 16, do Vaci-

nômetro, 65.343 pessoas foram vacinadas com a dose um, 26.277 
com a dose dois e 2.547 com dose única. Porém, só ontem (terça-

-feira, 17) 1,5 mil pessoas foram imunizadas com a D1 no Sest Senat 
de Umuarama. Estes números completos representam quase 80% 
da população maior de 18 anos já está imunizada, com ao menos 

uma dose, na cidade. “Somando as pessoas que tomaram a D2 e a 
dose única, teremos quase 35% de pessoas totalmente imunizadas. 

São números significativos, porém, nunca é demais lembrar que 
ainda estamos em meio a uma pandemia, por isso é fundamental 

que todos continuem tomando todos os cuidados, como usar más-
cara, álcool gel e distanciamento”, finaliza Maristela.

pessoas estão internadas.
Nos hospitais com alas exclu-

sivas para o tratamento da 
covid-19, disponibilizados pelo 

SUS (Sistema Único de Saúde) 
em Umuarama há 37 vagas de 
UTI e dessas 21 estão ocupadas 
(57%). Há também 64 leitos de 

enfermarias, dos quais 32 estão 
ocupados (50%), segundo con-
trole da Macrorregional de 
Saúde, em Maringá.

OS pacientes acometidos pela doença são cinco mulheres, sete homens e três crianças

ASSESSORIA/SECOM

A definição por unir os grupos D1 e D2 em uma mesma unidade acabou por impulsionar a vacinação, já que as equipes atenderam o dia inteiro

ASSESSORIA/SECOM
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O Consórcio Intermunicipal 
para Atendimento de Urgências 
e Emergências no Noroeste do 
Paraná (Ciuenp), responsável 
pela administração do Samu 
Noroeste, realizou assembleia 
com a presença de prefeitos e 
representantes de parte dos 
101 municípios membros no 
anfiteatro da Prefeitura de 
Umuarama, no início da tarde 
de ontem (terça-feira, 17). 
Além da prestação de contas 
sobre receitas e despesas do 
semestre, os membros tam-
bém votaram uma correção 
na contribuição dos municí-
pios para garantir a manuten-
ção do atendimento, diante 
da reduzida participação do 
Estado e da União na arreca-
dação do serviço.

O prefeito Celso Pozzobom, 
que preside o Cieunp, expli-
cou que as despesas com a 
manutenção das ambulân-
cias e os demais custos do 
consórcio estão aumentando 
consideravelmente nos últi-
mos dois anos, junto com a 
demanda extra de serviços 
proporcionada pela pandemia, 
sem que o Samu recebesse 
nenhum recurso adicional. 
“Estado e União não atingem 

UBS do Panorama retoma em breve o atendimento à população

Aumento de custos leva Samu Noroeste a 
aumentar a contribuição dos municípios

os percentuais pactuados – 
respectivamente 25% e 50% 
– para cobrirmos os cursos 
do atendimento e, para que 
o serviço não corra risco de 
ser interrompido, precisamos 
aumentar a receita”, disse.

Justificando a importância 
do socorro emergencial, que 
salvou muitas vidas antes e 
durante a pandemia e continua 
salvando no dia a dia, o prefeito 
endossou a proposta da direto-
ria de aumento da contribui-
ção per capta dos municípios 
– atualmente em R$ 1,00 por 
habitante – para fazer frente ao 
aumento dos custos.

“Conforme o último balan-
cete, a contribuição da União 
chegou a 34,25% e do Estado 
não foi além de 20,8% das 
receitas do consórcio. O 
peso maior ficou com os 
municípios (38,62%) além de 
7,15% de outras fontes. Como 
não temos perspectivas de 
aumento nesses repasses, 
mais uma vez os municípios 
precisam aumentar o aporte 
para garantir a continuidade 
do atendimento”, explicou.

Os municípios represen-
tados na assembleia rejeita-
ram o aumento para R$ 1,30 

Em obras desde o início 
do ano passado, a Unidade 
Básica de Saúde do Jardim 
Panorama deve voltar a aten-
der a população em menos de 
trinta dias. A projeção é feita 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama, já que, depois de 
passar por reforma e reade-
quação interna, a UBS agora 
aguarda apenas a aquisição 
de móveis e equipamentos, 
que já foram licitados e a 
empresa contratada.

Segundo a secretária muni-
cipal de Saúde, Maria Harue 
Takaki, o processo de licitação 
para a aquisição dos móveis foi 
feito de forma conjunta, isto é, 
a empresa vencedora da con-
corrência será responsável por 
fornecer os produtos para as 
unidades básicas de saúde não 
só do Panorama, como tam-
bém para Santa Eliza, Serra 
dos Dourados, Jabuticabeiras 
e Central. “As exigências legais 
em um processo de licitação 
são muitas. E é preciso res-
peitar exatamente cada fase, 

e aprovaram o reajuste para 
R$ 1,25 per capta a partir 
de janeiro de 2022. O Samu 
Noroeste, o maior do Paraná 
e um dos maiores do país, 
atende 101 cidades e uma 
população estimada em 1,2 
milhão de habitantes, com um 
orçamento anual aproximado 
de R$ 40 milhões.

“Vamos unir esforços e 
cobrar do governo que eleve 
a sua participação aos níveis 
pactuados, mas esse aporte 
dos municípios é fundamen-
tal para manter as opera-
ções, de imediato. Contamos 
com nossos representan-
tes políticos para que essa 
balança seja equilibrada, 

pois o Samu presta um ser-
viço de extrema importân-
cia para a saúde da popula-
ção”, completou Pozzobom. 
Participaram também conta-
dor do Ciuenp, Denis Marcos 
Facci, o coordenador finan-
ceiro e administrativo Mauro 
Teixeira Liutti e a coordena-
dora geral Eliana Beraldo.

CELSO Pozzobom, presidente do Cieunp, explicou que as despesas com a manutenção e demais custos do consórcio estão aumentando

ASSESSORIA/SECOM

cada trâmite. Mas o impor-
tante é que agora em questão 
de mais alguns dias tudo será 
resolvido e a UBS Panorama 
volta com o atendimento nor-
mal”, observou.

Já o secretário munici-
pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima, 
explicou que os serviços incluí-
ram pintura geral, substituição 
dos revestimentos cerâmicos 
e do forro, renovação das ins-
talações elétricas e reforço 
estrutural, entre outros. “Só 
nesta unidade o investimento 
é de R$ 53.175,31. O pacote 
total [para reformas em todas 
as UBS) é de R$ 899,2 mil, 
recursos vindos do Governo 
do Estado”, detalhou.

A secretária de Saúde 
comentou ainda que a UBS 
Panorama voltar a funcio-
nar com mais e melhores 
condições de atendimento 
às famílias. “Sabemos que a 
transferência para o Cidade 
Alta pode ter gerado alguns 

transtornos na vida das pes-
soas, porém, se não execu-
tarmos os trabalhos dessa 

maneira, respeitando as fases 
do processo, não conseguiría-
mos um bom resultado. Agora 

o local estará ideal para aten-
der a todos com todo cuidado 
e atenção”, finaliza.

A secretária de Saúde comentou ainda que a UBS Panorama voltar a funcionar com mais e melhores condições de atendimento às famílias
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Prefeitura propõe redução da
tarifa para transporte coletivo

A Prefeitura de Umuarama e 
a concessionária do transporte 
coletivo urbano do município 
deram mais um passo ontem 
(terça-feira, 17), para o retorno 
dos horários suprimidos em 
junho, dentre os ajustes feitos 
pela empresa em decorrência 
da queda no número de passa-
geiros diários, um dos efeitos 
da pandemia que se arrasta 
desde o ano passado. A alter-
nativa proposta para conce-
der o reequilíbrio financeiro 
do contrato de concessão do 
transporte, sem que a tarifa 
aumente para o usuário, foi 
a criação de um subsídio por 
parte do Poder Público, com o 
compromisso de restabeleci-
mento dos horários e redução 
da tarifa cobrada atualmente.

Ontem (17), o prefeito Celso 
Pozzobom recebeu em seu 
gabinete o gerente de unidade 
da Viação Umuarama, Wilton 
Cardoso, secretários munici-
pais de Defesa Social, Valdecir 
Capelli, e da Procuradoria-
Geral, Dra. Carolina Cicote 
Moreira, o chefe da Divisão 
de Transportes da Umutrans, 
Maurício José Mendes, e na 
parte da tarde os vereado-
res Mateus Barreto e Newton 
Soares, além de representan-
tes de outros vereadores, para 
alinhar a proposta que será 
encaminhada à Câmara atra-
vés de projeto de lei, já na pró-
xima semana.

Cardoso disse que a 
empresa vem se adequando 
à nova realidade com ajustes 
internos, que permitiram redu-
zir parte dos custos, e acredita 
que com o subsídio concedido 
pelo município e a volta da cir-
culação dos estudantes com 
o passe livre, também subsi-
diado, o difícil momento será 
superado. Uma das mudanças 
será a substituição de ônibus 
tradicionais por micro-ôni-
bus nas linhas de menor fluxo 
de passageiros, garantindo a 
manutenção dos horários.

Nos últimos dois anos, a 
média mensal de usuários caiu 
sensivelmente – de 140 mil em 
2019 para 103 mil no ano pas-
sado e 113 mil nos seis primei-
ros meses de 2021. O gerente 
da empresa disse que a divisão 
de transporte rodoviário já se 

Ryan Luca, de quatro anos, prendeu a cabeça em uma cadeira de área enquanto brincava na casa da avó no bairro San Marino, em Umuarama. A criança 
foi resgatada pelos bombeiros e não precisou de encaminhamento médico. “Ele estava sentadinho assistindo desenho e eu no outro sofá. Aí ele: vovó, eu 
coloquei a cabeça aqui e não consigo tirar (…), quando eu olhei ele estava todo vermelho já, chorando”, contou dona Maria, avó de Ryan. Depois de 
pedir ajuda para os vizinhos, o Samu foi acionado e só depois os bombeiros. A cadeira foi cortada com um alicate e depois de ser libertado Ryan foi avalia-
do pela equipe de saúde do Samu, que não constatou nenhum ferimento.

recuperou aos níveis de 2019, 
pré-pandemia, e que espera o 
equilíbrio também na divisão 
urbana com as medidas pro-
postas pelo município.

Para o usuário a boa notí-
cia é que, além de não haver 
reajuste neste ano, a tarifa terá 
uma redução de R$ 0,10 a par-
tir da sanção da lei – caso seja 
aprovada pelos vereadores. O 
prefeito Celso Pozzobom disse 
que desde o ano passado o 

Anos sem reajuste
A situação atual decorre da pandemia e também de dois anos e meio 

sem reajuste no valor do passe. “Esperamos ter a aprovação dos 
nossos vereadores para a criar esse subsídio, uma proposta consistente 
que partiu do secretário Capelli, após amplo estudo e negociações. O 
município vai contribuir dentro das suas possibilidades para o equi-
líbrio econômico do contrato com a concessionária e assim garantir 

transporte público de qualidade, com mais horários e um preço justo 
para atender melhor aos trabalhadores e à população que depende 
do transporte”, completou Pozzobom. Acompanharam a reunião o 

prefeito, ainda, o secretário-chefe de Gabinete e Gestão Integrada, Luiz 
Genésio Picoloto, e os representantes do presidente da Câmara Fer-

nando Galmassi, Eduardo Rodrigues; e dos vereadores Pé Duro, Marcos 
Evangelista de Albuquerque; e Ednei do Esporte, Pedro Pinheiro.

PREFEITO apresentou redução da tarifa do transporte coletivo a partir da sanção da lei, caso seja aprovada pelos vereadores

ASSESSORIA/SECOM

município vem se mobilizando 
pela manutenção dos serviços. 
Lembrou da alteração legal 
que aumentou em dois anos 
o tempo de utilização da frota 
e que agora o município tem 
condições de realizar mais este 
esforço para que o serviço seja 
prestado de forma equilibrada, 
sempre dentro do que a lei 
permite, conforme as orienta-
ções jurídicas da Procuradoria-
Geral do Município.

OBEMDITO



9Quarta-feira, 18 de agosto de 2021  LOCAL

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

Dra. Joeci esteve em Umuarama e Cianorte reforçando
parcerias e estruturação do projeto

Desembargadora que coordena o Programa
Justiça no Bairro visita Unidades da Unipar

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

Em cumprimento à agenda 
direcionada ao atendimento de 
Comarcas do interior do Estado, 
a Universidade Paranaense – 
Unipar, Unidades de Umuarama 
e Cianorte, receberam a visita 
ilustre da Desembargadora 
Joeci Machado Camargo, 2ª 
Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná e 
Coordenadora do Programa 
Justiça no Bairro.

Na oportunidade, foram 
discutidos objetivos inerentes à 
estruturação e implementação 
do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos (Cejusc).

Em Umuarama, ela foi recebida 
pela coordenadora da Comuni-
cação Social Universitária, 
professora Terezinha Aguiar. E 
em Cianorte, pela diretora 
geral, professora Dieine Cescon, 
além da assessora jurídica, 
Adrielle Cescon A. Chaves, da

coordenadora do PIAE, Giselly 
Peres e coordenadores de 
cursos daquela unidade.

As visitas marcaram o compro-
metimento da Unipar em 
sempre contribuir para as ações 
deste importante programa 
social, bem como para o 
excelente funcionamento do 
Cejusc, que tem como objetivo 
geral, a pacificação social, por 
meio de métodos consensuais 
para solução de conflitos, 
atuando na conciliação e 
mediação desses processos. 

Celulares de vítimas de triplo homicídio
foram jogados em bueiro após o crime

Os celulares do empre-
sário Antônio Soares dos 
Santos, 65 anos, e Helena 
Marra dos Santos, 59 anos, 
foram jogados em um bueiro 
depois do triplo homicídio 
em Umuarama. Os apare-
lhos foram recuperados pela 
Polícia Civil e encaminhados 
para perícia. Em entrevista no 
final da tarde desta terça-feira 
(17), o delegado-chefe da 7a 
Subdivisão Policial, Osnildo 
Carneiro Lemes, afirmou que 
o inquérito na delegacia está 
concluído e que o trabalho 
agora se concentra na busca 
de provas complementares. 

Lemes voltou a dizer que 
a Polícia Civil não tem dúvi-
das de que Jean Michel de 
Souza Barros, 39 anos, é o 
autor os crimes. Ele matou 
a esposa, Jaqueline Soares 
dos Santos, também de 39 
anos, e depois os pais dela, 
Antônio, todos a facadas.

O crime aconteceu na 
noite do último domingo (8), 
no sobrado da família, na 
avenida São Paulo. Os corpos 

Um casal que saiu 
de Umuarama 
com 207 quilos 
de maconha foi 
detido em Campo 
Mourão, no 
quarto de um 
mote, às margens 
da BR-487. Uma 
denúncia anônima 
levou a Polícia 
Civil até o local. 
Lá, foi localizado o 
GM/Ônix Sedan, 

carregado com 207 quilos de maconha. Duas pessoas foram abordadas. O homem de 25 anos, estava acompanha-
do de uma mulher de 26 anos. Os policiais constataram que o veículo ostentava placas Mercosul, porém elas não 
eram originais. Pelo chassi a polícia verificou que o automóvel pertencia a uma locadora de Minas Gerais. O casal saiu 
de Umuarama e seguia para Curitiba. A droga e o veículo foram entregues na Delegacia.

Indícios de
premeditação
Para a polícia, o fato de não 
ter estacionado em frente à 
casa é mais um indício de que 
Jean premeditou o crime, 
pois pensou em não deixar 
rastros.Também participaram 
da entrevista o superinten-
dente da Polícia Civil em 
Umuarama, Aécio Silveira, 
e o chefe do GDE (Grupo de 
Diligências Especiais), Lean-
dro José Santana. 

foram encontrados na manhã 
seguinte, pela empregada 
doméstica, ao chegar para o 
trabalho.

O delegado-chefe apresen-
tou imagens da retirada dos 
celulares de dentro do bueiro, 

POLICIAL civil entrando na boca de lobo em busca dos aparelhos celulares que foram deixados ali

DIVULGAÇÃO

localizado entre a rua Floraí e 
a avenida Parigot de Souza. A 
polícia também fez uma simu-
lação do trajeto percorrido por 
Jean Michel no dia do crime. 

O croqui das rotas, con-
forme Lemes, foi feito através 

do GPS do celular de Jean. 
Às 20h01 aparece chegando 
ao seu carro, na rua Bahia. 

Provavelmente ele tinha aca-
bado de sair da residência dos 
sogros e da esposa. 

CHEFE do GDE Leandro Santana, superintendente, Aécio Silveira e o delegado chefe da 
7ª SDP, Osnildo Carneiro, apresentaram as provas que levaram à acusação de Jean Michel

OBEMDITO

DIVULGAÇÃO
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COMPASS SPORT 19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 114.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00

CRUZE LTZ TURBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 195.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 195.900,00

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

HONDA HR-V EX  19/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

RANGER LIMITED 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 53.900,00

S10 2.8 LT DIESEL 4X4 19/20 BRANCA COMPLETO, AUT R$ 179.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

 

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CBNC LOTEAMENTOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº 
26.382.345/0001-40, torna público que requer do IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada – LAS, para Implantação de Estação Elevatória de Esgoto 
Sanitário a ser instalada no Lote de Terras B-Remanescente-2-B, Gleba n° 
04, do Núcleo Cruzeiro, no Município de Cruzeiro do Oeste-Paraná.

Umuarama Futsal vence o
Palmas com placar apertado

Com dois gols de Vini, um de 
Dudu Farias e outro de Augusto, 
o Umuarama Futsal venceu em 
casa o Palmas Esportes por um 
placar de 4 x 3.

A partida pelo Campeonato 
Paranaense de Futsal aconte-
ceu depois da derrota para o 
Jaraguá do Sul (sábado, 14), que 
fez o Umuarama dar adeus à 
Copa do Brasil de Futsal. O time 

da Capital da Amizade perdeu 
em casa por 3 x 2. Com isso, o 
time catarinense garantiu vaga 
na semifinal do torneio.

A g o r a  o  f o c o  é  n o 
Campeonato Paranaense – 
Chave Ouro. O jogo que acon-
teceu na segunda-feira, teve 
portões fechados, devido 
à pandemia do coronaví-
rus. Os torcedores puderam 

acompanhar o desempenho 
do time através da página da 
AFSU no Facebook, onde o 
jogo foi transmitido ao vivo.

Naquela partida a equipe 
do Umuarama Futsal prestou 
homenagem aos dois inte-
grantes da delegação que 
morreram no acidente que 
aconteceu no mês passado, na 
BR-376: o motorista Vadinho, o 
Osvaldo da Silva e o coordena-
dor de equipes de base da Afsu 
Vitinho, o Paulo Vitor Gonzales. TIME de casa mudou o foco direcionando para o Paranaense de Futsal e venceu a partida em casa

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

PEC de Umuarama vence 
o Cascavel no Super 

Estadual de Futebol Menor
O PEC Umuarama (Pais 

Esporte Clube) esteve em 
Cascavel no último sábado (14) 
para uma partida pelo Super 
Estadual de Futebol Menor. O 
time da Capital da Amizade 
enfrentou a forte equipe local. 
Conforme os participantes, 
o Cascavel jogou muito bem, 
mas o PEC de Umuarama entrou 
determinado em conseguir os 3 
pontos. Desde o início o PEC fez 
marcação adiantada, pressio-
nando o adversário. Desta forma 
foi construindo o resultado e 
encerrou o primeiro tempo em 2 
a 2. No segundo tempo, os meni-
nos de Umuarama se sobressaí-
ram e o jogo terminou em 5 a 3. 
Os gols do time de Umuarama 
foram marcados pelos atletas 

Kaiki, Felipe Guimarães, Arthur 
Moura e Paulinho. Já para o 
Cascavel marcaram os atletas 
Pedro Henrique e Guilherme.

Ainda não há data para 
segunda rodada, mas já se 
sabe que o PEC vai jogar con-
tra o Medianeira, time conside-
rado muito forte e 4º colocado 
no Estadual NFP de Futsal.

O grupo da Capital da 
Amizade segue motivado bus-
cando os resultados positivos 
e informa que foi uma ale-
gria estar em Cascavel com 
todos os pais. “Isso é o que 
importa, estar sempre cons-
truindo memórias boas nessa 
garotada maravilhosa”, disse 
o presidente do PEC e pai de 
um atleta, Cid Clay Gabarrão.
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Palavras cruzadas

Este é um bom momento para você investir nas 
coisas que trazem segurança e estabilidade para a 
sua vida. No trabalho, você vai querer marcar pre-
sença e mostrar todo o seu potencial para garantir 
seu espaço. A Lua na Casa 8 estimula você a doar 
ou descartar tudo que está guardado e que você 
sabe que não vai usar mais.

Seu pique para o trabalho será maior nesta quarta 
e você vai mostrar muita disciplina e responsabi-
lidade para cumprir as suas tarefas. Porém, logo 
cedo, os astros alertam que pode se envolver, sem 
querer, em algum tipo de fofoca ou mal-entendido. 

A Lua chega ao seu paraíso astral e isso deve deixar 
o seu humor mais leve. Vai encarar a vida e todos 
os seus desafios com muita descontração e pode 
até contagiar os outros com o seu entusiasmo. A 
criatividade também será uma importante aliada 
e deve ajudá-lo a se desvencilhar dos problemas 
sem dificuldades. 

Tensões no céu indicam que o dia pode não 
começar exatamente como você planejou. 
Pode ter alguns imprevistos no trabalho e 
talvez tenha que abrir mão de algumas coisas 
que deseja muito, então procure controlar bem 
as suas emoções e tente não mostrar a sua 
insatisfação aos chefes.

A Lua na Casa 12 traz à tona algumas dúvidas e 
preocupações. Isso pode afetar um pouco a sua 
concentração no trabalho, por isso procure fugir de 
ambientes agitados demais e tente se isolar num 
canto tranquilo para cumprir as suas tarefas.

O céu avisa que você pode ter algum aborreci-
mento com amigos ou colegas no início do dia. 
Procure relevar o deslize, sem guardar. Júpiter na 
Casa 12 sugere que você pode receber uma ajuda 
de alguém sem saber. No trabalho, talvez queira 
mais liberdade para fazer suas tarefas, sem depen-
der demais dos outros.

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 em 18 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Leão e Áries.  
Podem parecer egocêntricos, mas acabarão provando o contrário, tendo um comportamento 
desprendido e bondoso, na defesa do bem comum. Seu número principal, do dia do nasci-
mento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. A lua que destaca a figura materna e o liga 
fortemente ao lar e à família. A soma dá o 5, de Mercúrio, símbolo de simpatia, comunicação 
e popularidade entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 18 de agosto

A Lua na Casa 3 aumenta bastante o seu poder de 
comunicação e garante a você muita habilidade 
para dialogar, negociar e convencer as pessoas. 
Isso deve contribuir bastante com o seu trabalho, 
principalmente para apresentar seus serviços, ofe-
recer produtos, atender clientes ou negociar com-
pras e vendas. 

A Lua indica um bom período para você se unir 
a outras pessoas em busca de um objetivo em 
comum. Trabalhe em equipe e estimule a coope-
ração entre os colegas, pois juntos conseguirão 
ir muito mais longe. Você só precisará ter um 
pouco mais de cautela se tiver uma sociedade 
com parentes.

Hoje você vai mostrar mais curiosidade e interesse 
por coisas novas. É um ótimo momento para trocar 
ideias com colegas mais experientes ou pessoas 
sábias, que possam orientá-lo sobre seu trabalho 
ou seus projetos. Não perca a chance de fazer cur-
sos e aprender, pois o conhecimento pode levá-lo 
ainda mais longe na carreira e na vida.

A Lua chega no ponto mais alto do seu Horós-
copo e, em harmonia com Júpiter, o astro da 
prosperidade, garante um período de grandes 
conquistas e realizações para você, ariana. É hora 
de concentrar suas energias nos seus objetivos 
mais ambiciosos e lutar pra valer, pois você tem 
tudo para se destacar.

Lua e Vênus em quadratura podem deixar a manhã 
tensa em família, por isso, procure usar todo seu 
jogo de cintura ao lidar com os parentes para evitar 
brigas e conflitos desnecessários. O cuidado deve 
ser maior ainda para quem trabalha com parentes 
ou em casa. Mesmo que discorde dos familiares 
seja gentil ao expor suas opiniões.

Assuntos relacionados a dinheiro estarão no 
centro das suas atenções hoje. O desejo de 
garantir mais segurança material para você e 
os seus será maior e deve incentivar você a 
investir mais no trabalho. Pode ter boas ideias 
para aumentar seus ganhos.

Banhos energéticos para todos os momentos
Aprenda as propriedades de alguns 

banhos que vão ajudar a aliviar o cansaço 
depois de um dia de trabalho, auxiliar no 
sono e até atrair a positividade para sua vida. 

O banho de alecrim é excelente para nos 
livrar da fadiga, cansaço e desânimo, além 
de ser indicado para quem estuda, pois o 
alecrim ajuda na concentração.

Tomar banho com bicarbonato de sódio 
auxilia o sono, diminui a irritabilidade. 
Misturado com sal marinho em partes iguais é 
um excelente banho para ser tomado à noite 
antes de dormir. Fica melhor ainda se inter-
calar com outro banho de camomila (um dia 
para cada banho).

Já o banho de café acaba com os pesa-
delos e a sensação de que estamos sendo 
observados. Coloque 2 xícaras (chá) de café 
bem forte em 5 litros de água e banhe-se 
da cabeça aos pés.

A canela, quando usada em banhos com 
outras ervas, atrai positividade em todos 
os sentidos. Experimente combinar com 
noz-moscada ralada, erva-doce, louro ou 
cravo-da-índia.

O banho com casca de laranja fresca é 
excelente para pessoas tímidas. Usa-se a 
casca de uma laranja média para 3 litros 
de água fervida.

O banho de cravo-da-índia protege 

contra a inveja. Basta 1 colher (sopa) de 
preferência moída para cada litro de água. 
Coe e banhe-se.

Tomar banho com eucalipto traz a ale-
gria e renova a força de vontade. Macere 
algumas folhas frescas numa vasilha com 
água em temperatura ambiente e banhe-se 
da cabeça aos pés sentindo a alegria surgir 
de dentro de você.

Banho de noz-moscada recarrega as 
energias. Prepare o banho a cada lua cres-
cente, combinando com salsa desidratada 
e erva-doce. Não se esqueça que a noz-mos-
cada deve ser ralada.

O banho com sal marinho é um 

excelente aliado para combater o mau- 
olhado. Bastam três punhados para cinco 
litros de água e banhe-se antes de dor-
mir. Na manhã seguinte, tome um banho 
de eucalipto ou de alecrim para repor as 
energias e ampliar a força.

O banho com vinagre é excelente para 
combater o mau-olhado e também é usado 
para tonificar a pele e dar brilho aos cabelos.

Lembre-se que os banhos podem ser 
feitos após o banho higiênico e sempre do 
pescoço para baixo (em banhos de ervas não 
se pode molhar a cabeça). Se possível, deixe 
o corpo secar sozinho e vista roupas claras. 

Fonte: Coisas de Bruxa
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na; per-
versa

Os partici-
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de Jesus
(Bíblia)

O indivíduo
sem juízo
Analisava

o texto

Nossa
Senhora
Calmo;
pacato

Tamanho
(abrev.)
Pedra 

para afiar

50, em
romanos
Sufixo de
"treinado"

Armam; 
conspiram
O país do
Coliseu

3/out. 5/adult — dalai. 6/insano. 10/perambular.
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R F Q
A N T I V I R U S

P I R A T A S A A
N M A I T R T

C H I P A N O T O
J A M A I S D O

D P E C A D A
P A R E N T E S E S

B O L E I R A H
N A V E A R D O R

T A P S O S O
N E V A R S A P E

R E I C E E D
I L I M I T A D O
A C A D A V E R

Programa 
de proteção
do com-
putador

Sambista
à frente 

do "coração
da escola"

Reações
de insatis-
fação do
público

Sabrina 
(?), apre-
sentadora

Os la-
drões dos

mares

Item
indispen-
sável em
celulares

Tribunal
Regional
do Traba-
lho (sigla)

Comer a
última

refeição
da noite 

Ayrton
Senna,
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Fórmula 1
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da letra

"L"

Mamífero
como o 
camun-
dongo
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da quei-
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verbete
do dicio-

nário

Corpo
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reservado às visitas
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( )
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Cair flocos
de gelo

Marcha de
manobras
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casebres
(?) Morei-
ra, locutor

Sufixo de
"saudoso"
Indicador 
de direção

Editora
(abrev.)

Ângela Vi-
eira, atriz

Escrevo 
o recado 
Moeda

japonesa

Maio, em
francês

Difícil de
acontecer

Um, den-
tre vários
Pedaços
de pano

A hora
decisiva
Presen-

teia; oferta

Vogais de
"casa"

Inteiras;
completas

3/ice — mai. 4/chip — fita. 9/antivírus.



12 SOCIAL  Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “O ignorante afirma, o sábio 

duvida, o sensato reflete.”  
Aristóteles

DENGUE EM BAIXA
Notícia boa: nos últimos 
dias, de acordo com o In-
forme Técnico emitido pela 
Vigilância em Saúde Am-
biental da Prefeitura, os 

números da doença estão em 
baixa. O mapa de risco por 

aqui está azul, ou seja, “sem 
casos confirmados”. Podemos 

comemorar, mas, antes de 
tudo, temos que continuar 

tomando cuidado.

DEDICAÇÃO
Não só os vigilantes sanitá-
rios têm mérito nesta con-

quista, segundo os próprios, 
que não deixam de ressaltar a 
dedicação da população nos 
cuidados preventivos. Sinal 

de que a conscientização 
vem se ampliando, atitudes 
vêm sendo tomadas, o que 
é muito bom, afinal, den-

gue pode ser fatal. Cada um 
cuidando do seu quintal está 
cuidando da saúde de todos.

CHÁ E CHAPÉU
Renata Correa ganha destaque 

na edição de hoje, numa elegan-
te pose clicada na última edição 

do HighTea, evento que deixou 
saudade! Aliás, tem muita gente 
esperando que volte, com tudo! 
Estou na torcida, já que se trata 

de um trabalho beneficente muito 
bem conduzido por um grupo de 

mulheres exemplares.

SUPERSTIÇÕES E VERDADES: POR QUE AGOSTO É O MÊS DO DESGOSTO?
Basta dar um ‘google’ e surgem explicações das mais diversas para isso. Lógico que 

a maioria dessas respostas tendem a jogar a culpa nas superstições, mas a frase 
“agosto, mês do desgosto” continua no imaginário ou no inconsciente coletivo, mes-
mo dos não supersticiosos. Considerando que astrologicamente não existe nada que 
comprove a máxima, prefiro, então, me ater ao lado bom do assunto. “Em agosto, 

comemora-se a passagem do Sol pelo signo de Leão, o quinto signo do zodíaco, que 
possui uma energia ígnea, regido pelo astro rei, o Sol, signo que simboliza o amor, 

nossos corações e nossas paixões. Na trilogia do fogo, que envolve os signos de Áries, 
Leão e Sagitário, Leão é a chama. Além disso, o Sol tem a ver com nosso chacra 

cardíaco, rege o nosso coração. [site Terra]. Dizem também que ficarmos presos a 
superstições prejudica a alma e o processo evolutivo. Lembre-se disso, afinal ainda 

temos 13 dias pela frente. Ops, 14. Agosto tem 31.

ARQUIVO ZC

CINEMA
Dica da coluna para hoje: “Cidadão ilustre”, um filme argentino que nos faz pensar sobre questões 
complexas num cotidiano de cinismos e vaidades, numa trama desenrolada com doses certas de 
humor. Tem na Netflix.

LOOKS VERÃO 2022
Prepare-se para arrasar: laranja-es-
curo, rosa carmim, rosa roxo, ama-
relo brilhante, verde limão, aquá-

rio, ouro, violeta são algumas cores 
vibrantes que prometem ganhar 
as ruas e festas da primavera pra 

frente. Listras coloridas entram nas 
opções mais desejadas, de acordo 
com as passarelas. Mas lembre-se: 

gaste com moderação.
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