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A convite do prefeito, secretário
da Saúde visitará Umuarama

BETO PRETO VEM CONHECER A REALIDADE DA SAÚDE LOCAL

Os prefeitos da Amerios se reuniram ontem com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, técnicos da secretaria, a chefia da 
12ª Regional de Saúde, secretários municipais de Saúde e deputados estaduais e, após convite do prefeito Celso Pozzobom, o 
secretário confirmou visita hoje a Umuarama, onde manterá diálogo mais próximo com líderes locais e com os hospitais. l 7

LNF

Afsu perde 
em casa e 
amarga na
lanterna 

l 10

BLITZ COVID
Em cumprimento aos decretos do Estado e do 

Município, Vigilância Sanitária, guardas municipais e 
Polícia Militar realizam no fim de semana fiscalizações 

para coibir o desrespeito às normas de segurança 
contra a covid-19. Segundo as autoridades, a sequência 

de operações e notificações, levaram a população a 
diminuir o ritmo de comemorações clandestinas e o 

índice de aglomerações nas ruas.     l 6 

Área livre da 
aftosa leva 

PR a um novo 
patamar sanitário

l 2

Mariluz 
atinge 100% 

de transparência 
na vacinação

l 6

Assassino é
preso ao conferir 

se a vítima 
havia morrido

l 8

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

Medidas restritivas de 
circulação em vigor, 

por conta de decretos 
emitidos pelo Estado 

e pelo Município, 
fizeram com que a 
Mesa Diretora da 

Câmara emitisse um 
novo ato, retomando 

para o início da tarde 
a realização das 

sessões ordinárias.   
 l 5
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Umuarama
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PREVISÃO DO TEMPO

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 % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,31 - 2,37 6,76
IGP-M (FGV) 1,51 4,10 14,39 37,04
IGP-DI (FGV) 2,22 - 10,38 33,46

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,3110 1,3202 1,3704
IGP-DI (FGV) 1,3063 1,3346 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 3,50%  | TJLP: 4,61%

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: 1ª parcela
vence em 31/05, ainda sem juros Selic.

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

25/4 a 25/5 0,5000 0,1590 0,0000
26/4 a 26/5 0,5000 0,1590 0,0000
27/4 a 27/5 0,5000 0,1590 0,0000
28/4 a 28/5 0,5000 0,1590 0,0000
1/5 a 1/6 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,44% 26,87 
Vale ON +2,86% 114,78 
ItauUnibanco PN -0,30% 29,54 
Bradesco PN -0,23% 26,48 
Viavarejo ON +2,04% 12,98 
Cosan ON +6,61% 23,37

IBOVESPA: +0,52% 126.215 pontos

Iene 109,49
Libra est. 0,70
Euro 0,82
Peso arg. 94,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,2240 5,2250 -3,8%

PTAX  (BC) +0,1% 5,2316 5,2322 -3,2%

PARALELO -0,2% 5,0200 5,4900 -4,0%

TURISMO -0,2% 5,0200 5,4700 -4,0%

EURO +0,4% 6,3972 6,4000 -1,6%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 1.823,31 0,84 3,28 13,24
Oeste 1.812,43 1.838,35 1,44 4,54 13,51

DÓLAR 31/05

Iene R$ 0,0478
Libra est. R$ 7,44
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.290,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

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)

MAR ABR MAI
TJLP (%) 4,39 4,61 4,61
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/21 1.530,50 -6,50 1,1%
FARELO jul/21 395,50 5,20 -6,2%
MILHO jul/21 656,75 -7,75 2,0%
* Ontem (31/05) foi feriado nos EUA

SOJA 156,41 -0,6% -2,3% 155,00
MILHO 83,53 -0,1% -13,9% 84,00
TRIGO 82,26 0,0% -9,2% 82,00
BOI GORDO 292,43 0,0% -2,2% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/05 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 *28/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -1,2% -1,5%
SOJA Paranaguá 175,00 -0,6% -2,8%
MILHO Cascavel 93,00 -6,5% -10,6%

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. 20/5 físicas 17/5,domésticos 5/5

Condição de área livre da aftosa leva 
o Paraná a um novo patamar sanitário

O Paraná atingiu um novo 
patamar sanitário no dia 27 de 
maio, quando a Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) 
reconheceu o Estado como 
área livre de febre aftosa sem 
vacinação. A partir de agora, 
nós não vendemos apenas car-
nes para o mundo, mas tam-
bém segurança alimentar! Esse 
novo selo estampado nos pro-
dutos paranaenses certamente 
vai abrir novos mercados, que 
pagam mais. Afinal, o olhar 
sobre os nossos produtos vai 
mudar para melhor.

É preciso comemorar. Para 
valorizar ainda mais essa con-
quista, é importante recordar o 
trabalho de mais de três déca-
das até o reconhecimento. 
Muitas entidades públicas 
e privadas participaram do 
processo. E posso afirmar 
que somente com a união e 
o esforço de todos os elos da 
cadeia produtiva da agrope-
cuária paranaense foi possível 
chegarmos até aqui.

Certamente, a FAEP foi um 
dos principais agentes neste 
processo. Há décadas, a ban-
deira da sanidade tem sido 
empunhada pela Federação, 
que priorizou a necessidade 
de o Paraná reforçar a sua 
sanidade animal até chegar à 
retirada da vacinação. A FAEP 
promoveu viagens técnicas, 

convenceu governadores, con-
tratou especialistas em sani-
dade, participou de conselhos 
e eventos, propôs a criação 
da chamada Lei da Sanidade 
Animal, do Fundepec, dos 
Conselhos de Sanidade 
Animal, da Adapar e promoveu 
essa cultura do esclarecimento 
entre os pecuaristas paranaen-
ses. Afinal, o apoio do campo 
era peça-chave.

MAS E AGORA, O          
TRABALHO TERMINOU?
Pelo contrário! Com o 

re co n h e c i m e n to  co n s u -
mado, é preciso iniciar uma 
segunda etapa de trabalho, 
que também exige a conti-
nuidade da união de todos 
os elos da cadeia produtiva. 
A produção paranaense de 
frango, suíno, bovinoculturas 
de corte e leite, peixes, entre 
outras proteínas animais, vai 
continuar crescendo.

Somos referências dentro 
da porteira e, agora, também 
fora. Para não ocorrer um 
desequilíbrio entre oferta e 

demanda, é preciso se preo-
cupar com o mercado externo, 
pois os compradores não vão, 
no primeiro momento, bater à 
nossa porta.

Uma agenda positiva de 
viagens aos possíveis paí-
ses compradores precisa 
ser definida, de forma per-
manente. Essa tarefa pre-
cisa ser efetivada a partir 
das agroindústrias e coope-
rativas paranaenses, afinal, 
o poder de transformação 
dos produtos e da negocia-
ção para a prospecção de 
novos mercados são delas.

No campo, os nossos pro-
dutores de aves, suínos, bovi-
nos, leite, peixes e outras 
proteínas precisam manter 
a vigilância sobre os reba-
nhos, para evitar qualquer 
risco de doenças. O cadastro 
anual junto ao órgão respon-
sável precisa da adesão total. 
Afinal, uma eventual ocor-
rência pode afetar negativa-
mente a pecuária estadual e, 
consequentemente, a econo-
mia do Paraná.

Nova etapa
O Paraná venceu uma importante etapa. Mas precisamos ter a 

consciência de que o trabalho, dentro e fora da porteira, não ter-
mina aqui. Na verdade, nunca vai parar. Agora, precisamos seguir 
com o esforço coletivo para colher os frutos deste reconhecimen-
to tanto para os pecuaristas e indústrias, como para a economia 

e a sociedade do Estado.
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Governadores querem 
suspender convocação 
para depor na CPI Covid

G o v e r n a d o r e s  d e  1 7 
Estados e do Distrito Federal 
ajuizaram, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), uma 
Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 
(ADPF), com pedido de limi-
nar, para suspender atos da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, ins-
talada no Senado Federal, 
que implique a convocação 
de governadores para depoi-
mento na comissão. Eles argu-
mentam que a convocação de 
chefes do Poder Executivo – 
federal, estadual ou municipal 
– para depor em CPI configura 

lesão à cláusula pétrea da 
separação de Poderes.

Outro argumento é o de que 
a competência fiscalizatória do 
Poder Legislativo federal é res-
trita à administração pública 
federal. Assim, a convocação 
de governadores em CPIs ins-
taladas no Congresso Nacional 
para apurar fatos relacionados 
à gestão local representaria 
nova hipótese de intervenção 
federal nas gestões adminis-
trativas estaduais.

Entre os governadores con-
vocados pela CPI, assinam a 
ação Waldez Góes (Amapá), 
Wilson Lima (Amazonas), 

A PEC do fim do foro privi-
legiado, proposta do senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR) já 
aprovada no Senado Federal, 
está pronta para ser levada 
ao plenário da Câmara dos 
Deputados desde 11 de dezem-
bro de 2018, quando os depu-
tados deram aval ao texto em 
comissão especial.

Na atual legislatura, a PEC 

Engavetada a 900 dias na Câmara 
a PEC do fim do foro privilegiado

do fim do foro é a proposta que 
mais recebeu requerimentos 
para votação: foram 26 pedi-
dos apresentados por deputa-
dos de 11 partidos (Podemos, 
PSB, Novo, PSL, PSD, Avante, 
PSDB, MDB, Solidariedade, 
Republicanos, Cidadania).

Arthur Lira (PP) foi eleito 
presidente da Câmara dizendo 
que não teria preconceito com 

pauta alguma.
“Acabar com a blindagem 

é fundamental para a agenda 
de combate à corrupção”, diz 
Igor Timo, líder do Podemos na 
Câmara. “Privilégios corpora-
tivos que há décadas benefi-
ciam autoridades alimentam 
a corrupção”, emenda Renata 
Abreu, deputada e presidente 
nacional do Podemos.

Ibaneis  Rocha (Distr i to 
Federal), Helder Barbalho 
(Pará), Wellington Dias (Piauí), 
Marcos Rocha (Rondônia), 
Carlos Moisés (Santa Catarina) 
e Mauro Carlesse (Tocantins).

Mesmo sem terem sido cha-
mados pela comissão, também 
são signatários Renan Filho 
(Alagoas) Rui Costa (Bahia), 
Renato Casagrande (Espírito 
Santo),  Ronaldo Caiado 
(Goiás), Flávio Dino (Maranhão), 
Paulo Câmara (Pernambuco), 
Eduardo Leite (Rio Grande do 
Sul), Cláudio Castro (Rio de 
Janeiro), João Doria (São Paulo) 
e Belivaldo Chagas (Sergipe).

Colapso
Vereadores de Umuarama acompanharam uma 
situação que foi denominada como o “Colapso na 
saúde de Umuarama”. No sábado (29) a crise na saúde 
chegou ao limite, com o acúmulo de pacientes, alguns 
infectados com a covid-19, a procura de atendimento, 
gerando uma fila de ambulâncias no estacionamento do 
Pronto Socorro da Uopeccan e o acúmulo de pessoas 
aguardando atendimento na Tenda de Síndromes Gripais 
(local onde é feita a triagem e os exames de pacientes 
com sintomas de covid-19), o Pronto Atendimento 
Cândido Garcia (PA 24 horas) também não estava dando 
conta de atender os pacientes.

Retorno
Os parlamentares se reuniram com o Chefe do 
Pronto Atendimento, uma representante do Prefeito 
Municipal, cobrando explicações e as devidas 
providências. Na ocasião, os parlamentares se 
depararam com o PA está lotado e parentes de 
pacientes protestando por não ter vaga de leito nos 
hospitais, para a transferência. Alguns pacientes 
acometidos pela covid foram encaminhados ao 
Ambulatório para a Uopeccan, mas houve um atraso 
de pelo menos uma hora e meia para o ingresso no 
hospital, que afirmou não ter sido comunicado em 
tempo pela Central de Leitos. Uma fila de ambulâncias 
se formou e depois retornaram para o Pronto 
Atendimento com os pacientes.

Ontem (segunda-feira, 31) pela manhã, a vereadora Ana 
Novais divulgou em suas redes sociais que, além de ter 
acompanhado os pacientes acometidos pela covid-19 
no Pronto Atendimento, na Tenda e na Uopeccan, que 
participou, acompanhada dos vereadores Pé Duro, 
Ronaldo da Cruz, Cris das Frutas, Edinei do Esporte e 
Mateus Barreto, de uma reunião com a chefe da 12 ª 
Regional de Saúde, Viviane Herreira. “Na oportunidade 
falamos sobre o aumento de vagas de leitos, enfermarias, 
se há possibilidade de credenciamento de mais vagas junto 
aos hospitais. Discutimos também, sobre a viabilidade 
da abertura de vagas para os pacientes no Pós Covid-19. 
Enfim, foi acordado entre os vereadores de fazermos um 
ofício para a Secretária de Saúde, para os hospitais, etc, 
no intuito de tentar resolver essa questão”, encerra.

Reunião com a 12ª RS

Cansado
Aos 76 anos e, desde 1969 na vida pública, o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR) disse ontem que está 
“decepcionado” com a política. Ele terminará seu atual 
mandato no ano que vem e se diz desestimulado e com 
uma sensação de “impotência” e não sabe o que fará. 
Mas desabafou: “O sistema não muda, as promessas 
são ignoradas, persistem as inversões de valores e de 
prioridades. O ‘toma lá, dá cá’ está aí presente, esses 
recursos extras. Tudo isso vai se tornando cansativo, 
você vai batendo na trave toda hora”.

Projetos adormecidos
Alvaro também disse que cansou de ver seus projetos 
“adormecendo em gavetas” do Congresso Nacional. 
“Isso vai dando um desânimo. É muita enganação”. 
O senador, que lidera a bancada do Podemos no 
Senado, afirmou, ainda, que se cansou do “estímulo 
à polarização”, “como se não existisse inteligência 
entre direita e esquerda”. “Quem não se coloca nesse 
espectro acaba sendo dizimado. E, enquanto isso, o 
Brasil continua à espera de mudanças. Mas o discurso 
do ódio prevalece”. 

Bolsonaro ironiza protestos contra 
ele realizados no fim de semana

O  p r e s i d e n t e  J a i r 
Bolsonaro ironizou nesta 
segunda-feira (31) os pro-
testos contra ele que foram 
realizados no último fim de 
semana em todos os Estados e 
no Distrito Federal. Bolsonaro 
disse que a adesão foi baixa e 
afirmou que “faltou erva”. 

Como foi noticiado, os 
manifestantes criticaram a 
gestão federal da pandemia 

do novo coronavírus, pediram 
maior velocidade no processo 
de vacinação e o impeach-
ment do presidente. Apesar de 
usarem máscaras, os manifes-
tantes não deixaram de cau-
sar aglomeração.

Na conversa com um grupo 
de apoiadores, no Palácio da 
Alvorada, Bolsonaro afirmou 
que poucas pessoas compa-
receram às manifestações 

porque a Polícia Federal (PF) 
e a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) estão realizando mui-
tas apreensões de maco-
nha. “Você sabe por que tem 
pouca gente nessa manifes-
tação da esquerda agora, 
no último fim de semana? 
Porque a PF e a PRF estão 
prendendo muita maconha 
pelo Brasil. Faltou erva para 
o movimento”, assegurou.

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), relator da CPI da 
Covid, afirmou no último 
domingo (30) que a comissão 
possui provas de que inte-
grantes do chamado “minis-
tério paralelo” da Saúde reu-
niam-se todos os dias com o 
presidente Jair Bolsonaro.

Para Calheiros, reuniões com o 
ministério paralelo eram diárias

“Acho que já temos muita 
coisa comprovada com relação 
à existência do ‘gabinete para-
lelo’. Já temos até o número 
de reuniões que eles tiveram. 
Estamos com vários integrantes 
dessa consultoria paralela, espe-
cialíssima, porque despachava 
todos os dias com o presidente 

da República”, disse o senador.
Renan não deu detalhes 

sobre essas provas. A CPI da 
Covid retoma os depoimen-
tos hoje (terça-feira (1°), com 
a oitiva de Nise Yamaguchi. A 
médica pró-cloroquina é apon-
tada como integrante do cha-
mado ministério paralelo.
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Itaipu conclui ação
para elevar nível
do Rio Paraná

Sicredi entrega o segundo prêmio da  
campanha Razões para Investir e Ganhar

A Sicredi Vale do Piquiri 
Abcd PR/SP realizou a entrega 
referente ao segundo sorteio 
mensal da campanha Razões 
para Investir e Ganhar. O prê-
mio foi para a empresa asso-
ciada Sunset Glass Comércio 
de Produtos Óticos e foi rece-
bido pelo proprietário Antônio.

Associado do Sicredi há 
quatro anos, Antônio come-
morou o prêmio, resultado 
do investimento que reali-
zou com a cooperativa. “No 
Sicredi, invisto com segurança 
e ainda tenho total orientação 
dos gerentes para capitali-
zar. Cooperar é tudo de bom, 

especialmente pelo sistema 
de divisão dos resultados. 
Recomendo muito”.

É simples participar da 
campanha. A cada R$ 50,00 
aportados em capital social, 
o associado ganha um cupom 
da sorte para concorrer. A cada 
R$ 500,00 em investimentos, o 
associado recebe um ou mais 
cupons da sorte, de acordo 
com a carência do produto 
contratado. Ao realizar investi-
mentos a médio e longo prazo, 
além de maior rentabilidade 
e segurança financeira, as 
chances de ganhar são ainda 
maiores. Quando o associado 

mantém a aplicação por até 6 
meses, ele ganha um número 
da sorte; entre 6 e 12 meses, 
são dois; entre 12 e 24 meses, 
são três; e a partir de 24 
meses, são quatro.

A promoção vai distri-
buir mais de R$ 1 milhão em 
dinheiro. No total, serão dez 
sorteios mensais de R$ 50 mil e 
um prêmio final de R$ 500 mil. 
Além de Antônio, de São Paulo 
(SP), a campanha também já 
contemplou um associado de 
Campina da Lagoa (PR). A ação 
é exclusiva para associados da 
cooperativa e segue até 31 de 
dezembro de 2021.

O FOCO foi o trecho abaixo da usina da Yacyretá (binacional argentino-paraguaia), a 
480 km de distância da usina de Itaipu

Terminou ontem (segun-
da-feira, 31) a operação espe-
cial da usina de Itaipu para 
elevar o nível do Rio Paraná 
e garantir a navegabilidade a 
jusante (abaixo) da barragem. 
A medida, com duração de 11 
dias, foi necessária para per-
mitir o escoamento de 125 mil 
toneladas da produção agrí-
cola paraguaia (soja e deri-
vados), avaliada em US$ 45 
milhões e que estava parada 
havia mais de 50 dias devido à 
dificuldade de navegação.

A baixa do Rio Paraná é con-
sequência de uma das piores 
estiagens da história, provo-
cada pelo fenômeno La Niña. 
Para aumentar o nível do rio, a 
usina de Itaipu programou ele-
var a produção em mais 332 
mil MWh, nos 11 dias. No total, 
a produção no período será de 
pouco mais de 2 milhões de 
MWh, 19% acima da média de 
produção dos dias anteriores. O 
vertedouro não foi aberto, por-
tanto, não houve desperdício de 
água, a matéria-prima da Itaipu.

O volume de água turbinada 
(que gerou energia), durante a 
operação especial, passou a 
ser de 7.191 m³/s, em média, 
um aumento de 22% em rela-
ção à média registrada no iní-
cio do mês. Isso representa um 
volume total de 1.249 hm³ (hec-
tômetros cúbicos) de água.

A ação de Itaipu, que come-
çou no dia 21 de maio, fez com 
que o nível na confluência dos 

rios Paraná e Iguaçu subisse pro-
gressivamente, até cinco metros, 
alcançando a cota de 98 metros 
acima do nível do mar. Antes da 
operação, a cota estava em 92,5 
metros acima do nível do mar 
– valor que deverá voltar a ser 
observado a partir desta terça-
-feira (1º de junho).

Apesar de facilitar a nave-
gação em todo o Rio Paraná, o 
foco da operação especial foi 
o trecho abaixo da usina da 
Yacyretá (binacional argenti-
no-paraguaia), a 480 km de 

distância da usina de Itaipu. 
Com mais água, Yacyretá tam-
bém aumentou a defluência, 
viabilizando a transposição 
das barcaças pela eclusa e a 
elevação do nível a jusante 
em um metro, na altura do 
hidrômetro de Ituzaingó 
(município argentino).

Desta forma, na última 
quinta (27) e sexta-feira (28), as 
cargas com produtos paraguaios 
puderam seguir viagem e chegar 
com segurança aos portos de 
Buenos Aires e Montevideo.

Chancelarias
A operação especial na usina de Itaipu atendeu a um pedido feito 
pelo governo do Paraguai e foi negociada com as chancelarias do 
Brasil e da Argentina. Toda a operação foi coordenada pela Itaipu 

Binacional, Operador Nacional do Sistema (ONS) e Administra-
ción Nacional de Electricidad (Ande, estatal paraguaia). Este foi 
o segundo ano consecutivo que a usina de Itaipu contribui para 

melhorar a navegabilidade do Rio Paraná e o escoamento da 
safra paraguaia aos mercados internacionais. No ano passado, 

a operação ocorreu duas vezes, permitindo a movimentação de 
413 barcaças com quase 500 mil toneladas de matéria-prima e 

valor calculado em US$ 175 milhões.

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

Nova estrutura
A Amop vai enviar ofício 
ao governo do Estado do 
Paraná pedindo o fortale-
cimento da estrutura da 
Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná). A 
agência promove a saúde 
animal, a sanidade vegetal, 
a inocuidade dos alimen-
tos, a conformidade do 
comércio e uso de insu-
mos agropecuários, o uso 
adequado do solo agrícola, 
com responsabilidades 
compartilhadas entre as 
partes interessadas, em 
benefício da sociedade.  
“Não faz sentido a Adapar 
possuir mais colaboradores 
na capital do Estado do que 
na nossa região”, entende 
Marcio Rauber, prefeito de 
Marechal Cândido Rondon.

Corrida eleitoral
Líder do Governo na 
Câmara, o deputado 
Ricardo Barros (PP) afir-
mou que as manifestações 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro, no sábado, ante-
cipam a corrida eleitoral ao 
Palácio do Planalto. “A pola-
rização está consolidada. A 
terceira via vai se dividir em 
muitas candidaturas. Como 
se diluem as candidaturas, 
a tendência é Lula e Bol-
sonaro no segundo turno”, 
disse Barros.

Tendência
A tecnologia pode suprir a 
aposentadoria de 53,6 mil 
servidores públicos federais 
que deverão se aposentar 
em 2030, segundo esti-
mativa de uma pesquisa 
da Enap (Escola Nacional 
de Administração Pública), 
que analisou as atividades 

mais propensas a serem 
substituídas por máquinas.  
Segundo a Enap, a tendên-
cia de automação aumenta 
com o tempo. Em 2040, 
68,2 mil servidores que se 
aposentarão poderão ter as 
atividades substituídas por 
máquinas. Em 2050, o total 
chegará a 92,3 mil.

Semana na CPI
A semana da CPI da Pande-
mia será dedicada a ouvir 
médicos. Nesta terça, será 
ouvida a oncologista Nise 
Yamaguchi, notória defen-
sora da hidroxicloroquina e 
da azitromicina no combate 
à covid-19. Ela já foi citada 
em dois depoimentos até 
o momento. Na quarta, 
os médicos Clovis Arns da 
Cunha, Zeliete Zambom, 
Francisco Eduardo Cardoso 
Alves e Paulo Porto de Melo 
falam na condição de espe-
cialistas. Outro depoimento, 
ainda não aprovado, mas 
que promete causar barulho 
na CPI, é o do ex-secretário 
de Saúde do Distrito Federal 
Francisco de Araújo Filho.

Combinação
O Brasil será sede de um 
estudo inédito que busca 
avaliar a eficácia da combi-
nação das vacinas de Oxfor-
d-AstraZeneca e da Clover 
na prevenção da covid-19. A 
expectativa é de que cerca 
de 600 pessoas participem 
das fases 1 e 2 do teste clí-
nico. “Vamos comparar se a 
pessoa vacinada com uma 
dose da vacina de Oxford 
e uma dose de reforço da 
Clover tem uma resposta 
imune melhor, pior ou igual 
a de quem recebeu duas 
doses da vacina de Oxford”, 
explica a pesquisadora.

Auxílio
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
comemorou a sanção do auxílio 
emergencial para microempreen-
dedores individuais (MEIs) e 
pequenos empresários. A pro-
posta sancionada pelo governa-
dor Ratinho Junior, destina R$ 
80 milhões em apoio às MEIs 
e pequenas empresas. “Essa é 
uma ótima notícia, mais de 120 
mil empresas serão beneficiadas. 
Serão quatro parcelas de R$ 250 
para microempresas paranaenses 
e os MEIs receberão duas parce-
las de R$ 250”, disse.

ASCOM/CASA CIVIL
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Sessões da
Câmara voltam a
acontecer a tarde

DEVIDO à alteração no horário, os vereadores passam a se reunir a partir das 14h e 
ontem, foi a primeira sessão dentro do novo expediente estabelecido

As medidas restritivas de 
circulação em vigor no Paraná 
e em Umuarama, por conta de 
decretos emitidos pelos res-
pectivos poderes, fizeram com 
que a Mesa Diretora do Poder 
Legislativo Municipal emitisse 
um novo ato, retomando para 
o início da tarde a realização 
das sessões ordinárias.

Devido à alteração no horá-
rio, os vereadores passam a 
se reunir a partir das 14h e 
ontem (segunda-feira, 31), foi 
a primeira sessão dentro do 
novo expediente estabelecido. 
Habitualmente as sessões têm 
início às 19h30 e, se tal horá-
rio fosse seguido, extrapola 
o período das 20h (toque de 
recolher), quando entra em 

vigência a restrição de circu-
lação pública.

O funcionamento dos 
departamentos no âmbito 
legislativo do município segue 

Em sessão ordinária rea-
lizada ontem (31) no período 
da tarde foram apresentadas 
pela terceira vez consecutiva 
aos vereadores, as diretrizes da 
Lei Orçamentária Anual (LOA). 
O texto foi publicado durante 
três sessões ordinárias conse-
cutivas com o intuito de permi-
tir que os vereadores apresen-
tem propostas que possam ser 
inseridos à LOA, tendo em vista 
o fato de ela balizar os investi-
mentos a serem destinados no 
ano que vem, bem como suas 
respectivas áreas.

Também estava na pauta 
da Ordem do Dia, o Projeto 
de Lei Ordinária 26/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal renomeando o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Cândido Portinari, 
para que passe a ser deno-
minado Centro Municipal de 
Educação Infantil Tarsila do 
Amaral. Em primeira discus-
são e votação, a proposta foi 
aprovada por unanimidade.

O estabelecimento de 
ensino está localizado na 
Avenida Bruno Tolentino, 
Conjunto Habitacional Sonho 
Meu. De acordo com o autor 
do projeto, a mudança se 

Diretrizes da Lei Orçamentaria
são publicadas em última sessão

faz necessária por conta 
de Comunicação Interna 
nº 200/2021, da Secretaria 
Municipal de Educação.

O documento informa 
que o procedimento para 
o credenciamento e auto-
rização de funcionamento 
do Centro de Educação 
Infantil Cândido Portinari 
junto à Secretaria Estadual 
de Educação e do Esporte - 
SEED/PR foi arquivado em 
razão da impossibilidade de 
se ter, no mesmo município, 

dois estabelecimentos educa-
cionais com o mesmo nome. 
Isso porque, no mesmo bairro 
em que está situado o refe-
rido CMEI, localiza-se a Escola 
Municipal Cândido Portinari.

Outro conteúdo em apre-
ciação diz respeito ao Projeto 
de Decreto Legislativo 28/2020, 
tendo como autor o verea-
dor Ronaldo Cruz Cardoso 
denominando via pública no 
Município. O texto estava em 
segunda apreciação na Casa e 
foi aprovado por unanimidade.

sem alterações, assim como o 
acesso público ao prédio e ple-
nário, seguindo os protocolos 
de segurança, e ocupação de 
30% do plenário.

Maria Harue 
Takaki, secretária de 
Saúde de Umua-
rama, Clodoaldo 
Rogério Sarlo, 
contador e demais 
servidores da pasta, 
estivaram na Câma-
ra de Vereadores, 
onde apresentaram 
os investimentos da 

Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2021. A prestação das 
contas é prevista por Lei, que exige apresentação de relatório quadrimestral 
às casas legislativas, mediante audiências públicas que devem ocorrer ao final 
dos meses de maio, setembro e fevereiro. A despesa líquida no período 
totalizou R$ 55.218.110,80. O montante é proveniente de recursos 
da União, que somam R$ 29.287.338,33; outros R$ 7.065.485,68 
oriundos do Estado, somados a outros R$ 18.865.286,79 dos cofres Pú-
blicos Municipais. Aproximadamente 25% do total da despesa diz respeito 
às despesas com pessoal e encargos, o que totaliza R$ 11.150.599,05.
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Coalizão familiar
Se Bolsonaro fechar com 
um dos três partidos com 
os quais conversa, a famí-
lia entra em 2022 contro-
lando quatro legendas para 
o front das articulações 
nacionais.

Aliás...
... O PTB dará o vice ao 
presidente na chapa, já 
citamos. Bolsonaro quer um 
general filiado. A conferir.

Herdeiro
O advogado Gabriel Var-
gas, de Brasília, bisneto 
do presidente Getúlio 
Vargas, filiou-se ao PTB 
- fundado pelo bisavô há 
76 anos. Ainda estuda se 
sairá candidato. 

Raios X da urna
A Comissão do Voto Audi-
tável (a PEC 135/19) 
acaba de requerer ao 
Tribunal Superior Eleito-
ral informações sobre os 
custos programados para 
a eleição do ano que vem, 
assim como está treinando 
pessoal e o número de 
urnas eletrônicas a serem 
utilizadas no pleito. 

Impressoras
O requerimento destaca 
para o TSE “informar, 
ainda, os modelos das 
urnas que são compatíveis 
com o módulo de impres-
são”. Pedido feito com 
base na Lei de Acesso à 
Informação. 

No alambrado
O técnico de futebol Van-
derlei Luxemburgo procura 
partido para se filiar e 
disputar o Senado por 
Tocantins. Dono de uma 

Estratégia do clã
A família Bolsonaro utiliza uma tática eficiente de coalizão 
política há duas décadas e isso pavimentou o caminho do 
clã ao Poder nacional desde o Rio de Janeiro até Brasília. 
O patriarca e os três filhos mandatários se distribuem em 
filiações por diferentes partidos. Com significativo saldo 
eleitoral de cada um deles, isso consolida o grupo na 

negociação eleitoral a cada pleito. Não será diferente em 
2022, quando o presidente Jair Bolsonaro (ainda sem 

partido) tentará a reeleição. A filiação do filho e senador 
Flávio ao Patriota, anunciada ontem, é apenas parte de 

um plano maior. O deputado federal Eduardo está no PSL 
paulista e o vereador Carlos, no Republicanos do Rio de 

Janeiro. O presidente da República negocia com o PRTB, o 
PP e o Aliança - ex-partido da Mulher Brasileira. 

retransmissora de TV local, 
diz a amigos ter cacife. 

Frete SP-DF
Após mais de dez anos com 
base eleitoral no interior 
paulista, o deputado federal 
Roberto de Lucena (Pode-
mos) quer mudar o título de 
eleitor para Brasília.

Agindo
O Partido Trabalhista Cris-
tão (PTC), ex-PRN presidido 
por Daniel Tourinho, trocará 
de nome para Agir 36, de 
olho na filiação do governa-
dor do DF, Ibaneis Rocha. 

Desafio duplo
O jornalista Oswaldo 
Eustáquio vai ser lançado 
ao Senado pelo PTB do 
Paraná. Missão dada por 
Roberto Jefferson. Há dois 
obstáculos, hoje. Ele mora 
em Brasília - onde cumpre 
prisão domiciliar no inqué-
rito do STF contra supos-
tos ataques à Corte e 
aos ministros - e continua 
numa cadeira de rodas. 
Faz tratamento de fisiotera-
pia para recuperar movi-
mentos das pernas após 
acidente na breve passa-
gem pelo presídio.

Sem fumaça
A AGU está na expectativa 
de que se iniciem em breve 
as audiências no Judiciário 
sobre a ação civil pública 
impetrada, em 2019, na 
1ª Vara Federal de Porto 
Alegre contra as maiores 
fabricantes de cigarro que 
operam no Brasil, a Souza 
Cruz e a Philip Morris. Mais 
de 400 pessoas morrem a 
cada dia vítimas do taba-
gismo no Brasil, segundo 
dados do SUS. Ontem foi 
Dia Mundial Sem Tabaco. 
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Na região de Umuarama, somente Mariluz atinge 
100% de transparência na vacinação da covid-19

Apesar de muitos muni-
cípios paranaenses estarem 
dando ampla publicidade às 
ações necessárias para imuni-
zar a população contra o novo 
coronavírus, ainda há bas-
tante espaço para melhorar a 
transparência sobre o tema na 
maioria das prefeituras.

Esta é a principal conclu-
são de levantamento sobre 
o tema feito pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
entre março e maio deste 
ano por meio da aplica-
ção de uma nova versão do 
Índice de Transparência da 
Administração Pública (ITP). 
Os resultados da pesquisa ITP-
Vacinação já estão disponíveis 

no portal da Corte. Eles foram 
obtidos por meio do envio, aos 
399 municípios do Paraná, de 
um formulário online com 11 
questões relativas ao assunto, 
cujas respostas foram poste-
riormente validadas por ana-
listas do órgão de controle.

No ranking dos municí-
pios, Umuarama ficou em 
130º lugar, atingindo 71,25 por 
cento do índice.

NÚMEROS
Conforme apontado no 

relatório final da pesquisa, a 
média do atendimento aos 
critérios do questionário ficou 
em 54,2%, com 214 prefeituras 
atingindo notas superiores a 
este percentual. 

Destas, 120 (ou 30% do 
total) superaram o índice de 
80%; outras 84, o de 90%; e 
36 cumpriram integralmente 
todos os itens do levanta-
mento, situação que tam-
bém foi verificada no governo 
estadual, avaliado por meio 
de uma ação específica da 
Terceira Inspetoria de Controle 
Externo (3ª ICE) do Tribunal.

Dentre os dez municípios 
mais populosos do Paraná, 
apenas Foz do Iguaçu e 
Guarapuava atingiram a 
nota máxima. 

E m  s e g u i d a ,  v i e ra m 
Cascavel (95%), Londrina 
(90%), Maringá (70%), São José 
dos Pinhais (70%), Curitiba 

(60%), Paranaguá (60%), 
Colombo (35%) e Ponta Grossa 
(15%). Finalmente, 29 prefei-
turas apresentaram a menor 
pontuação observada, de 5%.

Os outros 34 municípios 
que atenderam a 100% dos 
critérios do levantamento 
foram: Arapoti, Bela Vista do 
Paraíso, Boa Esperança, Bom 
Jesus do Sul, Borrazópolis, 
Candói, Céu Azul, Clevelândia, 

Goioerê, Guaíra, Guapirama, 
Guaraci, Guaratuba, Ibema, 
Ibiporã, Imbituva, Inácio 
M a r t i n s ,  I n d i a n ó p o l i s , 
Irati, Itaúna do Sul, Jaboti, 
Janiópolis, Jesuítas, Marechal 
Cândido Rondon, Mariluz, 
Palmital,  Pato Bragado, 
Querência do Norte, Rancho 
Alegre d’Oeste, Roncador, 
Salgado Filho, São Manoel do 
Paraná, Terra Roxa e Toledo.

Metodologia
Quando encaminhou os questionários, em 10 de março, o TCE-PR 
também disponibilizou aos gestores um manual orientativo para 
explicar o que seria avaliado, dando um prazo de 30 dias para as 
administrações efetuarem os ajustes necessários em seus portais 

da transparência antes da análise das plataformas pela equipe 
técnica da Corte.

Ação conjunta garante cumprimento 
de medidas contra Covid na cidade

A OPERAÇÃO também trabalha com denúncias e reclamações, que geralmente são 
recebidas pela Guarda Municipal

Em cumprimento aos 
decretos do Estado e do muni-
cípio, relacionados à pande-
mia de covid-19, que estabe-
lecem situação de emergência 
em saúde e definem medidas a 
serem adotadas para o enfren-
tamento da epidemia de infec-
ção humana pelo novo coro-
navírus, a Vigilância Sanitária 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, ao lado da Guarda 
Municipal de Umuarama (GMU) 
e a Polícia Militar, realizam fis-
calizações para coibir o des-
respeito às normas de segu-
rança. O município e a região 
enfrentam o pior momento 
da pandemia, com hospitais 
lotados, falta de vagas e alto 
índice de agravamento de 
pacientes, com mortes prati-
camente diárias, e é consenso 
que a situação não vai melho-
rar se os cuidados preventi-
vos não forem reforçados.

NOTIFICAÇÕES
Na sexta-feira, 28, fiscali-

zação resultou em duas noti-
ficações a conveniências, três 
orientações para lanchonetes e 
bar, 15 orientações para cida-
dãos (sobre uso de máscara e 
circulação em horário de restri-
ção), rondas no alto da Avenida 
Paraná e outros bairros, dis-
persando pequenas aglomera-
ções. “Foi uma noite tranquila. 
Tudo indica que a população 
está mais atenta por causa da 
grande quantidade de casos 
positivos, confirmados diaria-
mente nas últimas semanas, e 
tem colaborado mais com as 
medidas preventivas”, afirmou 
o coordenador da Vigilância 
Sanitária, Franzimar Morais.

DENÚNCIAS
A operação também tra-

balha com denúncias e recla-
mações, que geralmente 

são recebidas pela Guarda 
Municipal. Na quinta-feira, 27, 
em plantão das 7h à 1h, a GMU 
recebeu 10 denúncias de bares 
abertos com aglomeração, fes-
tas em residências, lanches, 
mercados e bares com con-
sumo no local, aglomerações 
em postos de combustíveis 
com venda de bebida alcoó-
lica. Foram notificadas uma 
pizzaria e uma lanchonete na 
área central, bar e lanchonetes 
na periferia da cidade e foram 
orientados vários estabele-
cimentos, como yakissoba, 
lanches, bares, espetinhos e 
conveniências.

Por volta das 22h20 as 
viaturas realizaram patru-
lhamento no Jardim Portugal 
onde foi visualizada aglo-
meração de pessoas que se 
evadiram ao perceber a pre-
sença dos agentes. Também 
houve patrulhamento no alto 

da Av. Paraná, atrás do sho-
pping, mas foi constatada 
apenas a presença de veícu-
los dos lojistas. No Jardim 

Metropolitano, outro ponto 
de aglomerações frequentes, 
não foi encontrado nenhum 
movimento fora do comum.

DICULGAÇÃO/SECOM
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Colapso na saúde impede  divulgação do boletim covid
A Prefeitura de Umuarama 

publicou uma nota ontem 
(segunda-feira, 31) no final da 
tarde, informando que a divul-
gação dos dados do boletim da 
covid não seriam repassados 
à imprensa como de costume, 
às 17h. A Secretaria de Saúde 
alega que a demanda de tra-
balho, causada pelo colapso 
na saúde no último final de 
semana, forçou a reestrutura-
ção do setor. Por isso não foi 
possível repassar os dados diá-
rios do boletim. “A Secretaria 

Municipal de Saúde informa 
que devido ao agravamento da 
pandemia de coronavírus em 
Umuarama, a demanda de ser-
viços aumentou consideravel-
mente nos últimos dias e exi-
giu o aumento das frentes de 
trabalho, que neste momento 
passam por reestruturação. 
Dessa forma, não será pos-
sível divulgar hoje o boletim 
diário de acompanhamento 
dos casos de Covid-19. A 
secretaria trabalha para 
restabelecer o ser viço o 

mais breve possível e con-
tinuar informando a popu-
lação sobre a evolução da 
doença no município”.

DADOS DE SÁBADO
O último boletim da covid 

foi divulgado pela Secretaria 
de Saúde de Umuarama no 
sábado (29).  Na ocasião 
foram registrados 52 casos 
da doença e uma morte. 
A vítima foi uma mulher 
de 69 anos que perdeu a 
vida em decorrência do 

coronavírus na sexta-feira 
(28), no Pronto Atendimento 
24h Dr. Cândido Garcia.

A cidade chegou aos 190 
óbitos devido a complica-
ções da doença e 11.966 os 
diagnósticos positivos para 
coronavírus, desde o início 
da pandemia – dos quais 
11.036 pessoas conseguiram 
se recuperar, 711 estão atual-
mente em isolamento domi-
ciliar e 57 internados (21 em 
UTIs e 36 em enfermarias).

Havia ainda 2.006 pessoas 

com suspeita de infecção 
pelo vírus em investigação e 
15.921 suspeitas foram des-
cartadas, do total de 29.893 
notificações de síndromes 
gripais acumuladas desde 
março do ano passado.

Das 37 unidades de tera-
pia intensiva (UTIs) convenia-
das ao SUS em Umuarama, 34 
estavam ocupadas no sábado 
(91%) de acordo com a Central 
de Regulação de Leitos da 
Sesa, bem como 62 dos 64 lei-
tos de enfermarias (96%).

A convite de Pozzobom, secretário de 
Estado da Saúde visitará Umuarama

BETO PRETO se prontificou a visitar Umuarama nesta semana para um diálogo mais próximo com as lideranças locais e com os hospitais

Os prefeitos da Associação 
dos Municípios Entre Rios 
(Amerios) tiveram reunião 
online ontem (segunda-feira, 
31) com o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, técnicos 
da secretaria, a chefe da 12ª 
Regional de Saúde, Viviane 
Herrera, secretários municipais 
de Saúde e os deputados esta-
duais Márcio Nunes (secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável) e Alexandre Curi. 
A entidade está sob a presi-
dência do prefeito Mario Junio 
Kazuo da Silva (Cafezal do Sul).

A convite do prefeito 
Celso Pozzobom, o secretário 
Beto Preto, a equipe técnica 
da secretária e o deputado 
Márcio Nunes aceitaram visi-
tar Umuarama para conferir 
de perto a situação do muni-
cípio e da região no enfrenta-
mento à pandemia. Os repre-
sentantes dos municípios 
falaram da situação difícil 
que o coronavírus tem pro-
vocado, resultando na sobre-
carga da rede hospitalar local. 
A falta de unidades de terapia 
intensiva (UTIs) abrange todo 
o Estado e há dificuldades 
estruturais para conseguir 
abrir novos leitos – faltam 
profissionais e há escassez 
de remédios e equipamentos.

O secretário explicou que 
as entregas de insumos estão 
ocorrendo, devido aos grandes 
esforços do Estado junto aos 
fabricantes e fornecedores, 
porém não há como manter 
estoque. A distribuição é prati-
camente diária e, por conta do 
grande número de pacientes 

internados, a duração é curta. 
Pelo último informe da Sesa, 
2.889 pacientes com diagnós-
tico de Covid-19 estão interna-
dos no Estado, sendo 2.221 em 
leitos SUS (976 em UTI e 1.245 
em enfermaria) e 668 na rede 
particular (348 em UTI e 320 em 
enfermaria). Há outros 3.056 
pacientes internados, 1.130 em 
leitos UTI e 1.926 em enferma-
ria, que aguardam resultados 
de exames (suspeitos).

Pozzobom disse que tem 
conversado com o secretá-
rio Beto Preto e falou sobre a 
situação de Umuarama, que faz 
parte da região Macronoroeste 
(que reúne ainda as regiões de 
Cianorte, Maringá, Paranavaí 
e Campo Mourão), onde 238 
pacientes estão na fila por lei-
tos hospitalares (96 de UTI e 
142 de enfermaria), ocupando 
ambulatórios e unidades de 
Pronto Atendimento – apenas 
na cidade são cerca de 20 no 
PA e 13 no ambulatório de sín-
dromes gripais. Defendeu uma 
ação conjunta da Amerios, 
com o engajamento de todos 
os municípios, e convidou 
o secretário para visitar a 
cidade e conferir a situação e 
as ações em andamento.

Beto Preto se prontificou 
a visitar Umuarama nesta 
terça ou na quarta-feira desta 
semana, para um diálogo 
mais próximo com as lide-
ranças locais e com os hospi-
tais, visando a ampliação da 
oferta de leitos. “Se houver 
condições físicas e técnicas 
dos hospitais, podemos con-
tratar mais 10, 20, 30 leitos 

em Umuarama e na região, 
apesar da dificuldade em 
conseguir medicamentos 
neste momento”, afirmou.

QUADRO ESTADUAL
De cada 100 exames rea-

lizados no Paraná, entre 35 e 
40 têm resultado positivo. O 
secretário também informou 
que com a cepa amazônica 
do vírus circulando em todo o 
Estado (75% dos casos atuais), 
a mortalidade aumentou nos 
casos de maior gravidade. 
“Hoje, cerca de 60% das pes-
soas que são intubadas não 
estão resistindo à doença. As 
mortes aumentaram bastante 
no Paraná e em todo o país e 
as UTIs estão sendo desocu-
padas mais por morte do que 
por alta”, apontou.

Apesar disso, os hospi-
tais e unidades de saúde 
de Umuarama apresentam 

mortalidade bem abaixo da 
média estadual e nacional. 
Das 22 Regionais de Saúde 
do Estado, a de Umuarama 
ocupa a 18ª posição – a lide-
rança é de Foz do Iguaçu, 
com 285,5 óbitos por grupo 
de 100 mil habitantes. A 

Contágio
Diante da progressão dos casos, o aumento de leitos acaba não 
sendo a única saída. “Precisamos reduzir com urgência a con-
taminação. Só com a redução dos casos é que conseguiremos, 

em 15 dias ou mais, reduzir a fila para internações hospitalares. 
Desde o início da pandemia, com a ampliação da oferta de leitos 

já abrimos proporcionalmente 48 hospitais de campanha com 
100 leitos cada (40 UTIs e 60 enfermarias)”, disse o secretário. 
Neste domingo, o Paraná tinha 1.222 pessoas com sintomas 

ou positivadas para covid-19 aguardando leitos hospitalares. O 
deputado e secretário Márcio Nunes lembrou que a situação não 
está complicada apenas em Umuarama ou na região Noroeste, 

mas em todo o Estado, em outros Estados e países. “Precisamos 
adotar estratégias regionais para reduzir a transmissão do vírus”, 
reforçou. O assunto deve pautar a visita do secretário Beto Preto 
a Umuarama, nos próximos dias. Os prefeitos devem se reunir e 
estabelecer medidas para um decreto de validade regional, com 
o objetivo de reduzir a transmissão do vírus sem a previsão de 

fechamento do comércio.

média estadual é de 228,1 
mortes por 100 mil e em 
Umuarama o índice é de 
157 mortes, inferior ape-
nas às médias das regionais 
de Guarapuava (154), Irati 
(149,4), Cianorte (133,1) e 
União da Vitória (120,1).
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Após atropelar vítima de roubo, assaltante 
vai ao hospital conferir se estava morta

Um homem de 23 anos foi 
preso, na noite do sábado (29), 
acusado de homicídio, seguido 
de um roubo, em Perobal 
(município localizado a 25 
quilômetros de Umuarama). 
A ocorrência foi registrada 
por equipes do 25º Batalhão 
de Polícia Militar (25º BPM) e 
encaminhada para a delega-
cia de Polícia Civil.

De acordo com os regis-
tros da PM, o crime aconteceu 

na rua Jaracaiá, no centro de 
Perobal. Policiais foram até 
o endereço onde havia uma 
confusão e uma denúncia 
de agressão. O autor estava 
lá, foi abordado e disse que 
havia sido contratado para 
assassinar um homem, que no 
momento estava sendo hos-
pitalizado. Aos policiais o sus-
peito disse que estava em uma 
festa no distrito de Saltinho 
do Oeste, de onde saiu e foi 

até o centro para “executar o 
serviço”. Enquanto estava ao 
celular, a vítima, identifi-
cada como José Roberto de 
Souza, 58, também conhe-
c i d a  co m o  ‘ G a ú c h o  d e 
Guaiporã’, recebeu um mata-
-leão do acusado, desmaiou 
e foi jogada no asfalto.

Na sequência o acusado 
e apossou do carro (GM 
Cruze de cor cinza), atrope-
lou Souza e retornou para a 

festa no distrito. No entanto, 
horas depois, o agressor ficou 
sabendo que o homem atro-
pelado havia sobrevivido e 
estava hospitalizado, por isso 
retornou à cidade para checar.

Enquanto ele era preso 
pelos policiais, o homem que 
estava no hospital não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar apreen-
deu o veículo que teria sido 
usado no atropelamento e 

prendeu o suspeito.
O  ca s o  f i o  re pa s s a d o 

para ser investigado pela 
Polícia Civil de Umuarama, 
que deu início às oitivas 
de testemunhas e coleta 
de declarações de paten-
tes  da v ít ima na manhã 
de ontem (31). O acusado 
co n t i n u a va  p re s o  a té  o 
f inal  da tarde da segun-
da-feira  (31) ,  na  Cadeia 
Pública de Umuarama.

Acusado de atentado no bairro 
28 de Outubro, paga fiança e 
responderá em liberdade 

JOVEM de 18 anos que alegou legítima defesa saiu da cadeia e responderá ao 
atentado em liberdade

O jovem David Borba, de 18 
anos, deixou a cadeia pública 
de Umuarama no último 
sábado (29). De acordo com 
a defesa do rapaz, ele pagou 
uma fiança de R$ 2 mil e por 
isso conseguiu a liberdade 
provisória. O jovem estava 
preso desde a última quinta-
-feira (27) após esfaquear uma 
mulher de 44 anos no Conjunto 
28 de Outubro. “Ele foi preso 
em flagrante por lesão cor-
poral grave. Na audiência de 
custódia na sexta-feira (28) 
foi fixada uma fiança de R$ 11 
mil, porém a família vive em 
situação de vulnerabilidade 
social e não conseguia pagar 
todo o valor. Por isso, nós 
impetramos um novo pedido 
na justiça, o qual foi acatado”, 
disse o advogado de defesa 
Matheus Hernandes.

O s  a d v o ga d o s  Pa u l o 
F e r n a n d e s  e  M a t h e u s 
Hernandes estão à frente da 
defesa do jovem e a tese defen-
dida é a de legítima defesa, 
isto porque a mãe de David 
estaria sendo ameaçada pela 
outra mulher.

“Nós estamos trabalhando 
em cima do depoimento que 
ele prestou na Delegacia 
e alegou legítima defesa. 
Ele alega que a mãe estava 
sendo ameaçada por meio 
de mensagens de aplicativos. 
Todas essas provas foram 
anexadas ao processo”, rela-
tou Paulo Fernandes.

De acordo com os advoga-
dos todas as provas juntadas 
no inquérito mostram clara-
mente que o rapaz agiu em 

legítima defesa e com o único 
intuito de proteger a mãe.

O CASO
Uma mulher, de 44 anos 

ficou ferida em estado grave 
após ser atingida por golpes 
de facão, na Rua 13 de Agosto, 
no 28 de outubro. O fato foi 
registrado pela Polícia Militar 
às 08h, da quinta-feira (27).

O autor de 18 anos foi preso 
em flagrante e encaminhado 

para a Delegacia de Polícia Civil.
A  co n fu s ã o  co m e ço u 

quando Vilma Alves de Souza 
foi até a casa de Borba, para 
confrontar com a mãe dele. 
As informações são de que 
Vilma manteve um relacio-
namento com o marido da 
outra envolvida. O affair ter-
minou porque o homem se 
tornou evangélico e voltou 
para a família, segundo a 
versão dos moradores.

Um caminhão da marca Iveco carregado com aproximadamente 400 caixas 
de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na noite do último 

domingo (30) na PR-485, em Alto Paraíso. De acordo com o 25º 
Batalhão de Polícia Militar (BPM) uma equipe policial estava realizando o 
monitoramento na região de Alto Paraíso quando avistou o caminhão em 
atitude suspeita na rodovia sentido a Icaraíma. Foi realizada abordagem e 
o condutor parou bruscamente às margens da estrada e fugiu a pé em uma 
área de mata. Foram realizadas buscas, porém o motorista não foi localiza-
do. O caminhão de ano 2006 possui alerta de furto/roubo registrado em 
30 de abril em Florianópolis SC. A carga apreendida e o veículo foram 

levados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

ALEX MIRANDA

Na noite de domingo (30), 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) recuperou um caminhão 
M.Benz/710 roubado em outu-
bro de 2019 no município de 
Penha, Santa Catarina. A abor-
dagem aconteceu na BR-487, 
em Alto Paraíso (84 kms de 
Umuarama). Os policiais rodo-
viários federais constataram 
que o caminhão estava com 
placas falsas e identificaram 
o veículo original. O condutor, 
era morador de Umuarama. 
Conforme a PRE, ele não era 
habilitado para veículos de 
carga e foi preso, sendo enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia Civil de Icaraíma.

No mesmo horário no km 
84 da BR-467, em Cascavel, 
uma equipe PRF localizou um 
veículo FIAT/Uno abandonado. 
Ao consultar a placa, consta-
taram que o veículo possuía 

Umuaramense é flagrado com  
caminhão roubado e placas falsas

ocorrência de furto registrado 
no mesmo dia. O veículo foi 
encaminhado para a Delegacia 
de Polícia Civil de Cascavel.

A PRF recuperou um ter-
ceiro veículo com registro 
de roubo durante o final de 
semana. Na noite de sábado 
(29), a equipe recuperou na 
BR-163, em Marechal Cândido 
Rondon (PR) um Hyundai HB20 
sedan que foi roubado no ano 
de 2016 Itajai, Santa Catarina.

O casal ainda apresentou 
aos policiais um documento 
roubado que também apre-
sentava sinais de falsifica-
ção. Eles informaram que 
o veículo havia sido rece-
bido como pagamento de 
uma dívida pelo condutor. 
Eles foram presos e enca-
minhados para a delegacia 
de Polícia Civil de Marechal 
Cândido Rondon.

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA

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

O curso de Educação Física 
da Universidade Paranaense – 
Unipar, por meio do Programa 
Institucional de Lazer e 
Esportes Universitários 
(Pileu), está com matrículas 
abertas para diversas 
modalidades esportivas.

São aulas de hidroginástica, 
natação, musculação, 
treinamento funcional, zumba 
e ritmos, disponibilizadas 
a custos acessíveis a 
colaboradores da Unipar e 
seus familiares e também ao 
público externo.

As opções são oferecidas 
de segunda à sexta-feira, 
para adesão em duas ou 
três vezes por semana. 
As aulas acontecerão no 
Campus 3 da Unipar e as 
mensalidades variam entre 
R$ 40 e R$ 90, dependendo 
da atividade escolhida e 
da periodicidade. “Com 
profissionais especializados, 
espaço personalizado e 
excelentes pacotes de preço, 
vale a pena praticar uma das 
nossas atividades, garantindo 
bem-estar físico e mental”, 
pontuou o professor Pedro 
Pinheiro, que assumiu a 
coordenação do Pileu, 
acrescentando que as vagas 
são limitadas.

 

Iniciativa é do curso de Educação Física, por meio 
do Programa Institucional de Lazer e Esportes 
Universitários (Pileu)

Unipar abre inscrições para diversas 
modalidades esportivas

Cepa amazônica contaminou
75% dos pacientes no Noroeste

Na tarde de ontem (segun-
da-feira, 31) durante reunião 
entre prefeitos da Amerios 
e membros do Governo do 

Estado, entre eles o secretá-
rio de Saúde Beto Preto e o 
secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 

(Sedest), foi citado que a 
grande maioria dos pacien-
tes positivados com corona-
vírus no noroeste do Paraná, 

contraíram a cepa amazô-
nica da doença.

A ideia da reunião era deba-
ter a situação da pandemia na 
região, cujos casos aumenta-
ram exponencialmente nos 
últimos dias. Participaram 
também deputados estaduais 
e secretários de saúde.

Na 12ª Regional de Saúde, 
sediada em Umuarama, de 
acordo com Beto Preto, a 
cepa da covid-19 que mais 
c i rc u l a  é  a  a m a zô n i ca . 
Segundo o secretário, 75% 
dos pacientes que contraem 
a doença em nossa regional 
estão com esta cepa. “Esta 
cepa tem um contágio mais 

rápido, então aquele que já 
ia piorar, piora mais rápido”, 
explicou Beto Preto.

Um estudo coordenado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) que a variante pro-
vavelmente desenvolvida no 
Amazonas, é bem maior do 
que em pacientes com outras 
cepas que circulam.

De acordo com o estudo, 
a pessoa infectada com a P.1 
pode ter até dez vezes mais 
vírus em seu organismo do 
que as contaminadas por 
outras variantes. E esse pode 
ter sido o motivo que levou a 
cepa de Manaus a se espalhar 
tão rápido pelo Amazonas.

Casos de dengue se concentram 
em seis regiões de Umuarama

CIDADE acumula 1.007 suspeitas da doença desde o início do atual ano epidemiológico e 
confirma 118 casos positivos em 53 localidades do município

Conforme o boletim de 
acompanhamento da evolu-
ção da dengue, atualizado no 
último sábado (29), Umuarama 
acumula hoje 1.007 notifica-
ções de suspeita da doença 
desde o início do atual ano 
epidemiológico. Já foram con-
firmados 118 casos positivos 
em 53 localidades do municí-
pio – somente os distritos de 
Roberto Silveira e Santa Eliza 
continuam sem registro de 
casos. O Serviço de Vigilância 
Ambiental informa que 34 
suspeitas da doença seguem 
em investigação e 855 noti-
ficações já foram descarta-
das ou encerradas. Não há 
registro de dengue grave ou 
óbito. Os maiores volumes de 
casos estão nas UBS Guarani/
Anchieta (17), Posto Central 
(12), Jardim Panorama e 26 
de Junho (10 em cada), Jardim 

Cruzeiro e Cidade Alta (7), que 
inspiram maior atenção, bem 
como Serra dos Dourados (4). 
Nas demais unidades do muni-
cípio a incidência é baixa.

Para manter a doença 
s o b  co n t ro l e  a  p o p u l a -
ção deve reforçar medidas 

preventivas de rotina, como 
vistorias frequentes no quin-
tal, organização e limpeza, 
eliminar ou cobrir locais ou 
recipientes a céu aberto que 
possam acumular água e 
evitar a reprodução do mos-
quito Aedes aegypti.

Agência do Trabalhador e Senac 
oferecem novo curso de qualificação

O CURSO prevê 160 horas de treinamento nas atribuições de Assistente Administrativo

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) firmam uma 
nova parceria para oferecer à 
comunidade local mais um 
curso gratuito de qualificação 
profissional. O objetivo é pre-
parar o trabalhador para ter 
mais chances de ingresso no 
mercado do trabalho.

O curso prevê 160 horas de 
treinamento nas atribuições 
de Assistente Administrativo. 
“O objetivo é preparar os par-
ticipantes para realizarem 
atividades de apoio adminis-
trativo, relacionadas aos pro-
cessos de gestão de pessoas, 
logística, marketing, comercia-
lização, finanças e do jurídico 
de uma organização”, expli-
cou o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

O período de realização é 

de 15 de junho a 9 de agosto, 
no horário das 13h30 às 17h30 
(de segunda a sexta-feira). Os 
pré-requisitos são: idade a 
partir de 15 anos e estar pelo 
menos no 1º ano do Ensino 
Médio. Inicialmente são ofere-
cidas vagas para 25 alunos (por 
ordem de inscrição).

A pré-inscrições deve ser 
feita na agência até 9 de junho. 
É necessário apresentar cópia 

de RG e CPF do participante. 
“Se o candidato foi menor de 
18 anos, deverá apresentar 
também cópia do RG e CPF do 
responsável”, acrescentou o 
gerente. Mais informações 
pelo fone (44) 3621-1100 ou 
pessoalmente na Agência 
do Trabalhador – Av. Rio 
Branco, 4211, esquina com 
Rua Governador Ney Braga, 
na região central.
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BOLT PREMIER                                                   20/20                    CINZA                              COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO    R$ 224.900,00

COBALT 1.8 ELITE                                               16/17                   BRANCO                          COMPLETO, AUT, COURO                                R$ 54.900,00

COMPASS SPORT                                               19/19                   PRATA                              COMPLETO, AUT                                            R$ 116.900,00

CRUZE 1.8 SPORT6 LT                                        15/15                   BRANCO                          COMPLETO, AUT, COURO                               R$ 64.900,00

CRUZE SPOR6 LT TURBO                                   17/18                    PRATA                              COMPLETO, AUT, COURO                              R$ 84.900,00

ECOSPORT 2.0 FREESTYLE                                15/15                    BRANCO                          COMPLETO, AUT                                            R$ 54.900,00

FORD KA 1.0 SEL                                               16/17                    BRANCO                          COMPLETO                                                    R$ 44.900,00

NIVUS HL TSI                                                      20/21                   CINZA                              COMPLETO, AUT, COURO                               R$ 112.900,00

ONIX 1.4 ACTIV                                                   18/19                   BRANCO                          COMPLETO, AUT                                            R$ 74.900,00

TORO VOLCANO 4X4 DIESEL                              18/19                   BRANCO                          COMPLETO, AUT                                             R$ 134.900,00

RENEGADE LONGITUD DIESEL                            19/20                   BRANCO                          COMPLETO, AUT, COURO                               R$ 139.900,00

SPIN 1.8 LTZ                                                       13/14                   PRATA                              COMPLETO, 7L                                               R$ 49.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT                                                  13/14                   BRANCO                           COMPLETO, AUT, 7L                                      R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Deputados vão ao 
STF contra a Copa 
América no Brasil

A transferência de última 
hora da Copa América para o 
Brasil vai parar no Supremo 
Tribunal Federal (STF). O 
deputado Júlio Delgado 
(PSB-MG) afirmou que entrará 
com um mandado de segu-
rança para impedir a realiza-
ção do torneio no país, que 
é o segundo em número de 
mortes por covid-19. Outros 
parlamentares, como o ex-mi-
nistro da Saúde Alexandre 
Padilha, também indicaram 
que vão recorrer ao STF.

A realização dos jogos no 
Brasil foi anunciada ontem 
(segunda-feira,  31)  pela 
Conmebol após a Argentina 
desistir de ser sede diante 
do aumento no número de 
casos de infecção. Antes a 
Colômbia já havia renun-
ciado ao posto de sede.

Para Delgado, ao autorizar 
a vinda dos jogos para o Brasil, 
o presidente Jair Bolsonaro e 
a CBF estão preocupados em 

atender a interesses comer-
ciais da autoridade máxima 
do futebol sul-americano 
e das emissoras de TV, que 
pagaram pela transmissão da 
Copa América.

“É uma abertura desneces-
sária, interesseira. Se fossem 
ao menos Eliminatórias da 
Copa do Mundo, que é para 
um evento futuro. Ninguém 
está interessado em Copa 
América, o interesse é apenas 
com as cotas de transmissão. A 
Eurocopa será feita em bolhas, 
é diferente”, afirmou.

O deputado Alexandre 
Pa d i l h a  ta m b é m  a v i s o u 
que tomará providências 
para tentar impedir que os 
jogos sejam realizados em 
território brasileiro.

“Copa América no Brasil 
será o maior torneio mata-
-mata da história. Vou bus-
car, como deputado, todas as 
medidas, inclusive judiciais, 
para evitar esta tragédia!”.

Umuarama futsal sofre nova derrota 
e segue sem vencer na Liga Nacional

PAULISTAS assumem vice-li-
derança enquanto paranaenses 
amargam a lanterna do grupo A

O São José derrotou fora 
de casa o Umuarama por 3 a 
1 e assumiu a vice liderança 
do grupo A da LNF com nove 
pontos, distante dois do líder 
Magnus. Do lado oposto da 
tabela os paranaenses que 
ainda não venceram na com-
petição, seguem na lanterna 
com apenas um ponto ganho 
até agora na LNF 2021.

Na metade do primeiro 
tempo o placar estava 5 a 1, 
mas o que apontava o número 
de faltas dos anfitriões e visi-
tantes, respectivamente. O de 

gols permaneceu zerado até 
a sexta falta cometida pelos 
paranaenses. Bob aprovei-
tou o tiro livre para fazer 1 a 
0 ates do intervalo.

Na segunda etapa,  o 
goleiro Matheus fez toda a 
jogada para servir o compa-
nheiro. Ronney aproveitou 
para marcar o segundo do São 
José. O Umuarama quando 
conseguiu concluir, parou nas 
mãos do goleio Matheus. Do 
outro lado, Pelé, contou com 
a sorte para marcar o terceiro 
e decretar a vitória.
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Palavras cruzadas

A Lua se entende com Vênus nessa madrugada e avisa 
que você vai acordar com muito pique para resolver 
algumas coisas que estavam pendentes. A Lua des-
taca seu lado ambicioso e faz com que se esforce 
ainda mais para conseguir tudo o que deseja.

Os relacionamentos ganham destaque logo cedo 
e você pode se entender melhor com os amigos 
e com o mozão. Ainda pela manhã, a Lua migra 
para Peixes e vai estimular as mudanças. Vai ser 
mais fácil se livrar de maus hábitos e começar 
uma rotina saudável.

Se tiver que madrugar hoje, vai sair na frente 
da concorrência. A Lua se muda para Peixes e 
coloca os relacionamentos em destaque. Isso 
também vale para o trabalho e tudo o que puder 
fazer em parceria ou sociedade tem o dobro de 
chance de ser um sucesso! 

Suas habilidades para ganhar dinheiro estão em 
alta logo cedinho e você pode ter uma manhã 
muito produtiva. Acerte o despertador para 
levantar mais cedo e pode se surpreender com 
o resultado. 

Vai sobrar disposição e boas ideias pra ajei-
tar tudo! Ainda pela manhã, você também vai 
demonstrar um talento inesperado para orga-
nizar as contas, planejar os próximos gastos e 
cuidar do que é seu. Tudo graças à entrada da 
Lua em Peixes. 

Pra quem gosta de madrugar e encarar o 
dia bem cedinho (ou não tem outra opção), 
esta terça pode trazer a descoberta de um 
segredo ou um assunto delicado envolvendo 
a família. Mas não se preocupe você terá 
tato e discrição suficientes para dar conta 
de qualquer surpresa e ainda sair ganhando, 
Peixes!

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 1º de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. 
São eles ativos e inteligentes e antenados em tudo o que se passa, não deixando nada des-
percebido. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 4, formado de 1 do Sol e 3 de 
Júpiter. O 4 é número de Urano, que provoca irritabilidade fácil, impaciência e nervosismo. 
Provoca ações impulsivas e incompreendidas. O 4, rege a evolução cósmica do homem.

Horóscopo nascido em 1º de junho 

A Lua sorri para Vênus nessa madrugada e você 
começa o dia com muito pique pra botar a casa 
em ordem, organizar as coisas no lar e resolver 
qualquer pendência com a família. 

Seu sexto sentido estará a todo vapor logo cedo e 
há chance de descobrir um segredo. Se já estava 
desconfiando de alguém, aproveite para investi-
gar mais a fundo.  A vontade de dar um chega pra 
lá na rotina também deve crescer, mas é melhor 
agir com segurança e não dar mole para o vírus. 

Lua e Vênus formam um aspecto positivo nessa 
madrugada e você vai acordar com muito gás pra 
correr atrás das suas maiores ambições. Pode 
até entrar um bônus ou dinheiro extra que não 
esperava. O jeito é usar a criatividade para matar 
a saudade de um amigo que mora longe. 

Você começa o mês mais a fim de curtir o seu 
cantinho e até se isolar um pouco, tudo culpa 
da Lua, que está de mudança para o seu inferno 
astral logo cedo. Se precisar escrever alguma 
coisa, mandar mensagem para um amigo ou 
esclarecer algo, é melhor fazer isso bem cedinho 
quando a Lua estará se entendendo com Vênus.

O trabalho também ganha destaque e tarefas de 
rotina podem ganhar novo foco. Seu rendimento 
no serviço pode surpreender de maneira muito 
positiva. Talvez tenha que fazer sacrifícios para 
conseguir o que deseja.

A vida amorosa estará protegida graças ao bom 
aspecto entre Lua e Vênus. Se precisa resolver 
mal-entendido ou levar aquele papo reto com 
o mozão, vá direto ao assunto antes mesmo do 
café da manhã. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

ILA
FUNDAMENTO

RTLAMBER
ENEMNERD
GASOSOPRE

ETEBACON
LIBIDORH

PENITENCIA
TOLANOZ
RHCENAS

BOCEJARDI
NOTARDOM

VIREIEDUI
ACARICIADO

AROMASOS

Alicerce;
base

Registra
os votos

dos
eleitores

Divide-se
em grosso
e delgado

(Anat.)

Cheio de
pavor

Retirada
do leite 
da vaca

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Corrente
religiosa

(?)-Man, o
jogo come-

come

Vendedor
de ingres-

sos

Pena cum-
prida pelo

que se
confessou

Primatas
como o
gorila

Antônimo
de "empa-

lidecer" 
Trechos
do filme

Número 
de asas
do mos-

quito

Habili-
dade

natural

A vogal
do pingo

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Alumínio
(símbolo)

Irmão
(fam.)

Dispositivo que
direciona o navio

Amimado;
afagado
Cheiro

agradável

Instinto
sexual

Perceber;
observar 

Mudei
de lado

Boba;
ingênua

Abrir a boca
por sono 

(?) Lobo, 
compositor
Sílaba de
"ímpar"

Coquinho
de Natal

Liso 
(o pneu)

Fator
sanguíneo
Com, em
espanhol

O "P", na
sigla TPM
William (?),
jornalista

Toucinho
frito

Nome da
letra "D"

Passar a
língua 
Pedra

para afiar

Vaporoso

Elizabeth
Taylor,
atriz

inglesa

3/con — pac. 5/bacon. 6/libido — símios. 7/bocejar.
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A L A N T O N E L
O L E A R T O D A

R E C E C I O
R E GR A L A M A

S E R T A N E J O
T D E T O N A R

C A B E L O T F Ã
M I A C A P O

N E O N C A L O
N E M A S D P

I T I N E R A R I O
O N E A M B O S

Ferido
de leve;

arranhado

(?)
Kardec,
atacante 

(fut.)
Vasilha

para
estocar
uísque

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)

Tome
uma

atitude

O menino 
que

perdeu
os pais

Gênero
musical

de Daniel

É embele-
zado pelo
corte e

penteado

Unem-se
em ma-
trimônio

Criança
recém-
nascida

Marca
dos dedos
do violo-

nista

(?)-parto, 
período de
resguardo

Roteiro de
viagem

Rafinha
Bastos,

apresen-
tador

"No (?)",
sucesso
de Alicia

Keys

Um e 
outro:
os dois

Tampa do
motor 

Lado da
moeda

Habitat do 
caranguejo
Base do
quadro

Completa;
inteira

Condutor
de água

Heroína
de "O Gua-
rani" (Lit.)
Queima

Esta coisa
Condição
do pop

star

Rígida de
moral

Contente;
satisfeito

Explodir
(bomba) 

Prefixo de
"biologia"

Alimento ingerido
sem cozimento

Defeito comum em
motores

Admirador
de artista
Palco dos 
vencedores

Enunciar
por gestos 

Recupe-
ração da

vegetação
em áreas 
destruídas

Engor-
durar 

Marcha de
manobras

Emotivo

Veste
feminina
taitiana

1.001, em
romanos

Gás usado 
em letreiros

Aves do
cerrado

Do-(?), tera-
pia oriental

2/in. 3/one. 4/alan — néon. 5/pareô. 7/austera. 10/itinerário.

O sol entrou em Gêmeos e fica até o dia 
20 de junho. Porém, o que este período sig-
nifica de fato? Gêmeos é o signo da duali-
dade e da comunicação, logo, o sol neste 
signo abre espaço para o diálogo e expan-
são de ideias. Contudo, ainda temos outro 
ponto para analisar; o mercúrio retrógrado. 
Que em contrapartida de Gêmeos, traz 
certa inflexibilidade na comunicação. 

Aprenda algo: por serem tão ligados 
às informações, os geminianos gostam 
de aprender e a época de sol em Gêmeos 
é boa para que todos nós possamos des-
bravar novos conceitos. Escolha temas ou 
hobbies que sempre quis aprender e dedi-
que-se a eles. 

Permita-se: Seja flexível! Temos o 

Veja dicas para o período de Sol em Gêmeos e mercúrio retrógrado
péssimo hábito da teimosia e isto pode 
nos limitar em muitos sentidos. A duali-
dade de gêmeos nos lembra de que tudo 
tem dois lados (às vezes bem mais do que 
dois lados), não precisamos ficar presos 
em um só conceito.  Permita-se analisar 
outras ideias e entender o posicionamento 
de outras pessoas. 

Mantenha o foco: Em um cenário de 
pandemia, fica claro o caos que estamos 
vivendo. Com o sol em Gêmeos, que, como 
dito, representa a comunicação, ficamos 
mais sensíveis às informações e o que é 
positivo pode se tornar negativo. Por isso, 
é importante filtrar todo o conteúdo a que 
somos expostos e manter o foco no que 
importa. A mente atolada de coisas acaba 

dispersando e sendo improdutiva. 
Olhos voltados para o que agrega: 

Evite conteúdos e informações que te 
estressam. Puxando o gancho da dica 
acima, foque no que é bom para você, 
pois a nossa mente se conecta a absolu-
tamente tudo, quando damos abertura a 
isso. Conecte-se ao que agrega e motiva!

MERCÚRIO RETRÓGRADO
Além do sol em Gêmeos, desde o último dia 

29, entramos no mercúrio retrógrado. O movi-
mento regressivo de Mercúrio ocorre até o dia 
22 de junho.  Neste período, Mercúrio realiza 
um movimento de retrocesso em relação a 
quem o observa a partir do nosso planeta. 
Isso acontece três vezes por ano.

É uma fase em que podem ocorrer 
desafios na comunicação e menos clareza 

nas decisões. Porém, também pode servir 
como um momento de revisão e avalia-
ção de nossa vida. Nesse ciclo, as falhas e 
todos os acidentes que podem ser causa-
dos serão ainda mais perceptíveis, já que 
a retrogradação ocorre em Gêmeos, signo 
que é regido por Mercúrio. 

O diálogo, flexibilidade e a compreen-
são de Gêmeos estarão especialmente 
dificultados e será necessário redobrar a 
paciência para lidar com esses processos. 
Além disso, sentiremos desconfortos rela-
cionados à indecisão e à inconstância e 
devemos nos lembrar de que tudo isso tem 
um propósito: estimular os questionamen-
tos para que possamos perceber as áreas 
da nossa vida que precisam de mudanças.

Fonte: JM Online 
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CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário:  Eliane Dias de Souza, 
Elizabete Nisihara, Juarez Casagrande e Aparecido Nicolau Arco.Da coluna: felicidades.

O amor é a poesia dos sentidos. Ou é su-
blime, ou não existe. Quando existe, existe 

para sempre e vai crescendo dia a dia. 
(Honoré de Balzac)

VACINA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) informou ontem ( 31) , que está 

analisando o pedido para liberar a vacina 
contra o coronavírus da farmacêutica Pfi-
zer com a alemã BioNTech para crianças 

a partir de 12 anos. Segundo a agência, o 
pedido da Pfizer para inclusão dessa faixa 
etária na bula da vacina foi protocolado 
no dia 13 de maio e o prazo de avaliação 
da Anvisa é de até 30 dias. Atualmente, a 

vacina tem autorização definitiva no Brasil 
para pessoas com 16 anos de idade ou 

mais. O país recebeu até o momento 3,4 
milhões de doses da vacina, de um total 

contratado de 200 milhões.

MAIO AMARELO 
A Uvel recebeu seus clientes no sábado ( 22) com 

mimos para conscientizar sobre a Campanha Maio 
Amarelo do Detran Paraná. No clique: Marcos Rogério 
Batista, Claudia Canali e os diretores da Uvel Joaquim 

Pereira e Ivanildo Coutinho. 

ZUCZUM
Delícias e aromas na nova ZucZum 
que está de portas abertas na Ave-
nida Flórida. Um sonho que além 
de tudo oferece delícias -, e bis-

coitinhos artesanais que derretem 
na boca. No comando -, Natália 

Toesca. Vá conhecer! 

SENTIDOS
Cores e essências fazem parte do 

novo Espaço Essenza que faz open 
doors na sexta (4) inaugurando os 

novos ares do Shopping Palladium, 
em Umuarama. Lá você irá encontrar  
uma experiência completa de beleza 
e bem estar que estimula os sentidos 

e desperta emoções. A coluna e os lei-
tores agradecem a gentileza do convi-
te para conhecer o novo shopping e o 

espaço. À partir das 10h.

ZOOM
FranCielly Amaral, em contagem regres-

siva, para a inauguração do seu novo 
espaço de beleza -, o Empòrio Essenza 
que inaugura na sexta (4) no Shopping 
Palladium. O clique foi no treinamento 
na sede da empresa, na Serra Gaúcha. 

THIAGO CASONI

ARQUIVO PESSOAL


