
Vereadores sugerem a criação
da Paraolimpíada Municipal

COORDENAÇÃO E GASTOS SERÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Foi discutida ontem na Câmara, em primeiro turno, uma proposta elaborada por cinco vereadores que pretende criar em Umuarama a 
Paraolimpíada Municipal. O projeto visa estimular, através dos esportes paraolímpicos, a cultura corporal, a diversidade, as responsabilidades 
sociais, a superação individual e coletiva e a motivação por meio da inclusão de todos e respeito ao próximo. l 4

Futsal Base

Umuarama
vence 3 de 3
partidas no
Paranaense  
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Viação altera
horários mas
mantém as

linhas ativas
l 5

Mais de 3.300
umuaramenses
são vacinados
contra a covid
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Diarista é
amarrado,

amordaçado
e assassinado

l 9

Alerta de dengue
A Vigilância em Saúde Ambiental e Epidemiológica 

verificou ontem que dez regiões da cidade 
entraram em estado de alerta para a dengue. A 
maioria dos casos da doença foi verificada nos 

Bairros Primeiro de Maio, Jardim Guarani, Praça 
Anchieta, Jardim Lisboa, Jardim Cruzeiro, Posto 

Central, Jardim Panorama, Conjunto 26 de Junho, 
Jardim União e Conjunto Sonho Meu. l 7 Edição 2770 - Ano VIII - R$2,00

UMUARAMA,29/6/2021
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Fiscais da Covid
Ações integradas 
ao cumprimento 
de medidas de 
enfrentamento ao 
coronavírus flagraram 
várias irregularidades 
no fim de semana 
em Umuarama. O 
descumprimento das 
medidas resultou em 
autos de infração, 
notificações e multas.
l 8
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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 % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,31 0,83 3,22 8,06
IGP-M (FGV) 1,51 4,10 14,39 37,04
IGP-DI (FGV) 2,22 3,40 14,13 36,53

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,3110 1,3202 1,3704
IGP-DI (FGV) 1,3063 1,3346 1,3653
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 4,25%  | 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

25/5 a 25/6 0,5000 0,2019 0,0000
26/5 a 26/6 0,5000 0,2019 0,0000
27/5 a 27/6 0,5000 0,2019 0,0000
28/5 a 28/6 0,5000 0,2019 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,2019 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,17% 29,05 
Vale ON -1,60% 110,60 
ItauUnibanco PN -1,14% 30,45 
Bradesco PN -0,49% 26,26 
Ambev ON +3,24% 17,50 
CVC Brasil ON +3,62% 28,65

IBOVESPA: +0,14% 127.429 pontos

Iene 110,53
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 95,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 4,9270 4,9280 -5,7%

PTAX  (BC) +0,4% 4,9414 4,9420 -5,5%

PARALELO -0,2% 4,8000 5,2000 -5,3%

TURISMO -0,2% 4,8000 5,1800 -5,3%

EURO +0,4% 5,8981 5,8993 -7,8%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 1.806,60 1.829,52 1,27 6,37 13,53
Norte 1.823,31 1.832,46 0,50 3,80 14,33
Oeste 1.838,35 1.860,62 1,20 5,79 14,80

DÓLAR 28/06

Iene R$ 0,0447
Libra est. R$ 6,87
Peso arg. R$ 0,052
R$1: 1.363,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/06 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)

ABR MAI JUN
TJLP (%) 4,61 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 1.357,00 27,25 -11,3%
FARELO jul/21 351,60 4,40 -11,1%
MILHO jul/21 675,50 39,00 2,9%
TRIGO jul/21 646,00 9,00 -2,6%

SOJA 137,46 -0,1% -12,6% 137,00
MILHO 72,11 -0,2% -13,7% 72,00
TRIGO 73,81 -0,5% -10,3% 75,00
BOI GORDO 307,56 -0,1% 5,2% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/06 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 28/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 146,00 -3,0% -12,6%
SOJA Paranaguá 150,00 -3,8% -14,3%
MILHO Cascavel 82,00 -1,2% -11,8%

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

12 GERAL   Terça-feira 29 de junho de 2021 @oparana hojenews

Loterias
concurso: 2384Megasena

02 03 05 06 07 09 10 13 
14 15 17 19 20 22 24

Lotofácil concurso:2267

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
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

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
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 00 04 01 03 09 04

Super Sete concurso: 110C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2190

09 20 25 34 35 37 40 42 47 51
59 62 63 65 68 80 81 82 91 98

Lotomania

27.751
59.180
54.129
29.305
25.013

02 03 06 16 24 28 31
LONDRINA

26 33 68 74 79

JULHO

02 09 11 16 20 27 28

concurso: 5591

09 13 22 25 26 31

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Geada

CRESCENTE
17/07 - 07h11

CHEIA
24/06 - 15h40

Terça 29/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 15
min 8

max 13
min 3

Cascavel
max 10
min -1

Foz do Iguaçu
max 13
min 2

max 13
min 3

Curitiba
max 10
min 2

FASES 
DA LUA

Geada

Quarta 30/6/2021
Geada

Quinta 1º/7/2021

AstraZeneca: estudo diz que 3ª dose ou 
maior intervalo ampliam imunidade

Londres - Um estudo divul-
gado nessa segunda-feira (28) 
pela Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, mostrou que 
a vacina contra a covid-19 
desenvolvida em conjunto 
com o laboratório AstraZeneca 
registrou aumento da resposta 
imune com a aplicação de uma 
terceira dose, que atualmente 
não está prevista no esquema 
de vacinação.

A mesma pesquisa apontou 
que a ampliação do intervalo 
entre as duas doses atual-
mente previstas também 
amplia a proteção oferecida 
pela vacina.

Em relação à terceira dose, 
os dados mostraram que o 
reforço, dado pelo menos seis 
meses após a segunda dose, foi 
capaz de aumentar a resposta 

Síndrome da fragilidade ataca 9 em 10 pacientes graves de covid
São Paulo - Um estudo preli-

minar com pacientes graves do 
coronavírus apontou que 91% 
dos idosos e 88% dos adultos 
que foram internados na UTI 
pela doença apresentam sín-
drome de fragilidade mesmo 
um mês após receberem alta. 
Além de sintomas como perda 
de peso, exaustão e diminuição 
da força muscular, a pesquisa 
indica também que muitas 

Com baixo risco de contágio, Itália suspende uso de máscara ao ar livre
Roma - A Itália se tornou, 

nessa segunda-feira, um país 
com “baixo risco” de contágio 
pelo novo coronavírus e sus-
pendeu a obrigatoriedade do 
uso de máscara ao ar livre.

A  m e d i d a  re p re s e n ta 
um marco para o primeiro 
país da Europa a se tornar 
epicentro da pandemia de 
covid-19 no continente, em 
fevereiro de 2020. 

A partir do decreto que 

imune em até seis vezes e 
ainda de manter a produção 
dos chamados linfócitos T.

Os pesquisadores ressal-
tam, entretanto, que os dados 
de efetividade não indicam, 
por enquanto, a necessi-
dade do reforço, sobretudo 
diante da escassez de vaci-
nas na maioria dos países. 
Apesar disso, o governo bri-
tânico estuda se haverá a 
necessidade de uma campa-
nha de reforço da vacinação 
no outono.

De acordo com Teresa 
Lambe, professora associada 
de Oxford, os dados servem 
para esclarecer a dúvida se a 
utilização de uma dose seria 
eficiente no caso da neces-
sidade de uma campanha 
de reforço. “Houve algumas 

dúvidas se poderíamos usar a 
vacina em uma campanha de 
reforço, e certamente não é 
isso que os dados estão apon-
tando”, disse Teresa, segundo 
a agência Reuters.

“Os dados da efetividade 
no mundo real mostram que 
essas vacinas têm um grande 
impacto contra a hospitali-
zação. E há tantos países ao 
redor do mundo que ainda 
não aplicaram uma dose, 
então, no momento, acho 
que essas doses deveriam ir 
para esses países. Esse cená-
rio pode mudar como vimos 
no inverno e talvez possamos 
ver que a eficácia desta vacina 
precisa de um impulso, mas 
no momento eu não acho 
que estamos vendo essa evi-
dência”, disse Teresa Lambe, 

pesquisadora de Oxford
Outro ponto citado no 

estudo é que a terceira dose 
aumentou a atividade neu-
tralizante contra as principais 
variantes do novo corona-
vírus no Reino Unido, a alfa 
(inglesa), beta (sul-africana) e 
delta (indiana).

MAIOR INTERVALO
A pesquisa aponta que 

um intervalo estendido de 45 
semanas (cerca de 11 meses) 
entre as primeiras duas doses 
da vacina aumentou a res-
posta imune em até 18 vezes 
28 dias após tomar a segunda 
dose. A AstraZeneca fala que 
o intervalo maior mostra que 
uma demora na aplicação 
não afeta o efeito da vacina 
no corpo.

No Brasil, atualmente é 
utilizado um intervalo de 12 
semanas (três meses) entre as 
doses da vacina.

MODERNA E PFIZER
Outro estudo, publicado 

ontem na revista Nature, mos-
trou que as vacinas de RNA 
mensageiro desenvolvidas 
pela Moderna e Pfizer/BioN-
Tech podem desencadear 
uma resposta imunológica 
persistente que garantiria 
uma proteção a longo prazo 
contra a doença.

A pesquisa, realizada com 
41 pessoas mostra que, caso 
a evolução de variantes não 
mude significativamente, não 
seria necessário aplicar doses 
de reforço nas pessoas que 
receberam esses imunizantes.

entrou em vigor ontem, o 
Ministério da Saúde classificou 
pela primeira vez as 20 regiões 
da península como “brancas”, 
ou seja, de baixo risco, de 
acordo com o sistema de clas-
sificação de cores adotado 
para avaliar o risco de contá-
gio de covid-19.

O CTS (Comitê Técnico Cien-
tífico) que assessora o governo 
considera que, com todas as 
regiões agora na zona branca, 

o país reúne as condições para 
superar a obrigatoriedade do 
uso de máscaras ao ar livre, 
salvo em contextos onde haja 
aglomeração, como mercados, 
feiras, ou filas. 

A medida é apoiada por 
parte da população, especial-
mente depois da chegada do 
verão, quando uma onda de 
calor tomou conta do país, e as 
temperaturas passaram a atingir 
até 40 graus Celsius em algumas 

áreas no sul da península.
Segundo dados oficiais, 

os contágios e as mortes por 
coronavírus caíram significati-
vamente nas últimas semanas. 
No domingo, foram registrados 
14 óbitos, um número bem 
menor na comparação com a 
média de 500 falecimentos em 
dezembro e janeiro passados. 

Um terço da população 
italiana com mais de 12 anos 
de idade foi vacinada, cerca 

de 17.572.505 pessoas, de 
acordo com os dados divul-
gados no domingo.

Proibidos durante meses 
de entrar no país, turistas da 
União Europeia, Grãda -Breta-
nha, dos Estados Unidos, do 
Canadá e do Japão regressa-
ram depois de o governo reti-
rar a exigência de quarentena 
aos visitantes vacinados ou 
aos que apresentaram resul-
tados negativos. 

dessas sequelas podem evoluir 
para quadros de ansiedade, 
depressão ou limitações moto-
ras e cognitivas.

Conduzido pelo Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo, o estudo já entre-
vistou 150 pacientes que foram 
internados na UTI pelo coro-
navírus. Pós-doutor em Neu-
rologia e Neurociências, José 

Eduardo Pompeu, coordena-
dor do projeto e professor de 
fisioterapia no hospital, explica 
que ainda é cedo para afirmar 
se essas sequelas são efeitos 
neurológicos causados pelo 
próprio vírus da Sars-CoV-2 
ou se estão associados à expe-
riência de entrar e sobreviver 
ao tratamento intensivo em 
meio à pandemia.

“É uma somatória de tudo 

isso. Fica difícil separar o que 
é afetado diretamente pela 
covid-19, até mesmo pelas 
consequências e efeitos secun-
dários de uma internação 
prolongada em UTI”, afirma, 
citando que a “síndrome 
pós-UTI” também acomete 
pacientes de outras doen-
ças, mas é intensificada pelo 
longo período em intubação 
ou ventilação mecânica em 

vítimas do coronavírus.
A síndrome de fragilidade, 

explica Pompeu, é mais comum 
entre idosos, mas também tem 
impactado o quadro de recu-
peração para pacientes adultos 
da covid-19. Ela se manifesta 
por meio da perda de peso não 
intencional, exaustão, redução 
da velocidade ao caminhar, 
diminuição da força muscular 
e também da atividade física.
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Prefeito do Douradina se reúne com
equipe de Infraestrutura do Estado

O prefeito de Douradina, 
Oberdam José de Oliveira, 
e o vice-prefeito, Aguinaldo 
Nakamura, ambos do PSL, 
foram acompanhados pelo 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL) em 
uma reunião com o diretor-
-geral da Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Logística 
d o  Pa ra n á  ( S E I L ) ,  J o s é 
Brustolin Neto.

No encontro, que aconteceu 
ontem (segunda-feira, 28), pela 
manhã, em Curitiba, além da 
discussão a respeito da viabili-
zação de projetos importantes 
para o município, o parlamen-
tar também aproveitou para 
intermediar e solicitar serviços 
de manutenção nas rodovias 
que ligam os pequenos muni-
cípios da região Noroeste, em 
especial, nos trechos entre 
Umuarama e Douradina.

Delegado Fernando viabiliza
viatura policial para Reserva

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) viabilizou, através do 
comando geral da Polícia 
Militar do Paraná, uma via-
tura para a Polícia Militar 
do município de Reserva, 
na região Centro Oriental 
Paranaense.

O veículo, uma caminho-
nete 4X4, foi destinada a par-
tir um pedido feito pelo pre-
sidente do Conseg (Conselho 
Comunitário de Segurança), 
Ailson Lima, e pelo membro 
da entidade, Marcelo Baggio, 
durante reunião com o parla-
mentar no mês de maio.

Segundo o deputado, a 
viatura foi viabilizada nesta 
semana, depois de um encon-
tro com o comandante Geral 
da Polícia Militar, Coronel 
Hudson Leôncio Teixeira, 
em Curitiba. “Missão dada é 
missão cumprida”, destacou 
o deputado.

Logo após o encontro, o 
deputado também esteve 
reunido com o secretário da 
pasta, Sandro Alex. Durante 
a reunião, o parlamentar 
tratou sobre um estudo para 
melhorias no trecho urbano 

da PR 323 entre o trevo do 
Gauchão e o viaduto.

“Precisamos dar mais 
segurança neste trecho que 
têm registrado muitos aci-
dentes com vítimas fatais”, 
destacou o deputado.

DEPUTADO Fernando Martins acompanhou o prefeito e vice de Douradina no encontro 
na Capital

ASSESSORIA
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Justiça reconhece novo 
descaso do pedágio
no PR, diz Romanelli

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) afirmou 
ontem (segunda-feira, 28) que 
a decisão da 1ª Vara Federal 
de Curitiba de exigir um depó-
sito caução no valor de R$ 
369 milhões da Caminhos 
do Paraná, por não executar 
obras, reconhece o descaso 
das concessionárias de rodo-
vias em relação aos atuais con-
tratos e aos usuários.

“Não é a primeira vez que 
a Justiça reconhece que as 
empresas não cumprem os 
contratos. É necessário res-
sarcir o Estado e dar resposta 
aos usuários que já pagaram 
por obras que ainda não saí-
ram do papel, mesmo após 24 
anos de concessão”, afirma o 
deputado. “Este descaso tem 

Boca Aberta se apresenta 
para cumprir 22 dias de prisão

O  d e p u t a d o  f e d e ra l 
Emerson Petriv (Pros-PR), o 
Boca Aberta, se apresentou 
na manhã de ontem (segunda-
-feira, 28) no Centro de Triagem 
Integrado, em Londrina, para 
cumprir uma pena de 22 dias 
de prisão. O parlamentar foi 
condenado à prisão por per-
turbação do sossego.

Boca Aberta foi acusado pelo 
Ministério Público do Paraná 
(MP-PR) por perturbar trabalha-
dores e pacientes da Unidade 
de Pronto Atendimento Jardim 
do Sol, em Londrina, em 
janeiro de 2017.

Apesar de ter sido conde-
nado a 22 dias de detenção no 

Presidentes de 11 partidos
são contra o voto impresso

Presidentes de 11 partidos 
políticos fecharam no último 
sábado (26) uma posição con-
tra o voto impresso nas elei-
ções de 2022. Incluindo diri-
gentes da base do presidente 
Jair Bolsonaro no Congresso 
Nacional, eles decidiram der-
rubar a proposta discutida na 
Câmara dos Deputados e patro-
cinada pelo chefe do governo. O 
texto propõe a implantação de 

um sistema auditável de papel 
nas urnas eletrônicas.

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do voto 
impresso tinha votos suficien-
tes para avançar na comissão 
especial da Câmara. A articu-
lação, porém, enfrentou resis-
tência e agora os partidos 
prometem articular a rejeição 
da PEC com os deputados, ou 
até mesmo engavetá-la. Os 11 

partidos que mobilizaram o 
encontro virtual represen-
tam 326 deputados entre os 
513 integrantes da Câmara, 
número suficiente para der-
rubar a medida.

Pa r t i c i pa ra m  d a  re u -
nião os presidentes do PSL, 
Progressistas, PL, PSD, MDB, 
PSDB, Republicanos, DEM, 
Solidariedade,  Avante e 
Cidadania

que ter algum tipo de punição”, 
reforça o Romanelli.

A recente decisão judi-
cial atende demanda do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER/PR) e do 
Governo do Estado. Na ação, 
ficou demonstrado que a con-
cessionária deixou de executar 
mais de uma dezena de obras, 
entre duplicações, interseções, 
terceiras faixas e passarelas.

A Caminhos do Paraná admi-
nistra a ligação entre São Luiz do 
Purunã-Guarapuava, além do 
trecho que vai de Araucária até 
a Lapa, e estradas dos Campos 
Gerais. “As audiências públicas 
da Assembleia Legislativa, leva-
das a todo o Estado pela Frente 
Parlamentar sobre os Pedágios, 
demonstra que praticamente 

todas as concessionárias dei-
xaram de executar suas obriga-
ções”, diz Romanelli.

Centro de Reintegração Social 
de Londrina (Creslon), o diretor 
da unidade disse que o depu-
tado deve cumprir um sexto da 
pena, por se tratar de crime de 
pequeno potencial ofensivo.

Em outubro de 2020, Boca 
Aberta também foi conde-
nado a pena de 17 dias de pri-
são. À época, ele conseguiu 
redução de pena e ficou preso 
por dois dias, o que ocorreu 
em janeiro último.

Procurada, a defesa do 
deputado afirmou que deter-
minação judicial se cumpre e 
alegou perseguição à família, 
além de estarem “tentando 
calar a voz do povo”. Disse, 

ainda, que agiu para “cumprir 
seu dever de fiscalizar e defen-
der o povo”.

DEPUTADO afirma que é necessário res-
sarcir o Estado e dar resposta aos usuários 
que já pagaram por obras que ainda não 
saíram do papel

DÁLIE FELBERG/ALEP

APESAR de condenado a 22 dias de de-
tenção no Creslon, o diretor da unidade 
disse que o deputado deve cumprir um 
sexto da pena

DIVULGAÇÃO

Caso Covaxin
O presidente 
Jair Bolsonaro 
afirmou ontem 
(28) que “não 
tem como 
saber o que 
acontece nos 
ministérios”, ao 
comentar com 
apoiadores o 
caso da compra da vacina Covaxin. A compra de 
doses da vacina indiana Covaxin virou o principal 
tema da CPI da Covid. Ao sair do Palácio da Alvorada, 
Bolsonaro disse a apoiadores que tem “confiança nos 
ministros” e não sabe de tudo o que acontece nas 
pastas. “Eu recebo todo mundo. Ele que apresentou, 
eu nem sabia da questão, de como estava a Covaxin, 
porque são 22 ministérios. Só o ministério do Rogério 
Marinho [Desenvolvimento Regional], tem mais de 
20 mil obras”, declarou. “Então, eu não tenho como 
saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança 
em cima de ministros e nada fizemos de errado”, 
completou o presidente. 

Barros de defende
O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder 
do governo na Câmara dos Deputados, divulgou no 
domingo (27) nota para contestar as acusações feitas 
contra ele na CPI da Covid, no Senado Federal, sobre a 
compra da vacina Covaxin. Segundo o deputado federal 
Luis Miranda (DEM-DF), o presidente Jair Bolsonaro teria 
atribuído a Barros às supostas irregularidades na compra 
da vacina indiana. “Do ainda impreciso diálogo com o 
presidente da República, na transcrição da CPI, o caso 
em questão seria sobre a empresa Global e a compra 
de medicamentos não entregues. Trata-se de processo 
judicial, em que provo a minha conduta em favor do 
SUS, quando fui ministro da Saúde”, disse o parlamentar 
paranaense na nota.

Concorrência
O presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, 
disse na Câmara dos 
Deputados que a entrada 
de novos concorrentes 
no segmento de refino 
de petróleo pode reduzir 
o preço do combustível 
para o consumidor. A 
companhia decidiu vender 
oito refinarias, entre outros 
ativos, para gerar caixa e 
diminuir a sua dívida, que 
encerrou o ano de 2020 
em 75,5 bilhões de dólares 
(valor bruto). “Como há 
várias empresas fazendo 
concorrência, entendemos 
que esse preço vai baixar”. 
A Petrobras, vai preservar 
cinco refinarias, será uma 
das concorrentes dos 
novos controladores das 
unidades vendidas. Uma 
delas, a Landulpho Alves, 
no Recôncavo Baiano, foi 
negociada com um fundo 
de investimentos árabe 
(Mubadala Capital) por 
1,65 bilhão de dólares.

Preço do combustível
Silva e Luna afirma ainda 
que a gasolina sai a R$ 
1,90 das refinarias da 
companhia, em dados de 
abril e maio. Ao chegar 
na bomba, o preço 
embute outros valores, 
como tributos e lucros 
do revendedor. “A maior 
parte do preço é feita fora 
[da estatal]. A Petrobras 
não interfere nesse valor”. 
Ainda ressaltou que o 
plano de desinvestimento 
é uma necessidade 
para reduzir o passivo 
financeiro. “A meta é 
fechar este ano com dívida 
bruta de 67 bilhões de 
dólares. O endividamento 
e a crise provocada pela 
Lava Jato, fizeram a estatal 
passar pelo vale da morte”. 
“Em função das suas 
dívidas, nós tínhamos que 
fazer uma escolha: falir ou 
então fazer uma seleção 
da frente onde queríamos 
atuar. Então, optamos por 
sair de algumas áreas”.
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Menor preço II
O projeto de lei apresentado 
por Ducci exige a prestação de 
garantias como fiança bancária, 
seguro-garantia ou caução 
em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública. A modalidade 
escolhida pela empresa deverá 
atender aos requisitos do 
edital, cobrir todos os riscos e 
assumir as responsabilidades da 
concessionária. Com o projeto 
de lei, não apenas as concessões 
de estradas do Paraná, mas de 
todos os estados da federação 
devem ser decididas pelo 
menor preço.

IRPF
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara dos Deputados aprovou, 
com emenda, o projeto de lei 
que permite aos contribuintes 
deduzir do IRPF (Imposto de 
Renda das Pessoas Físicas), 
na forma de despesas com 
saúde, pagamentos efetuados 
a cuidadores de pessoas com 
deficiência e de idosos. Relatora 
na comissão, a deputada 
Leandre (PV) recomendou a 
aprovação da proposta, mas 
propôs emenda supressiva 
para evitar efeitos retroativos. 
“Temos divergência quanto à 
retroatividade da lei, haja vista 
que esta questão pode causar 
instabilidade na aplicação da 
norma”, disse.

Doação de órgãos
O Paraná atingiu a marca de 
41,5 doações de órgãos por 
milhão de população (pmp) em 
2020, ficando à frente de todos 
os estados brasileiros e muito 
acima da média nacional, que 
fechou em 18,1 pmp, segundo 
dados da ABTO (Associação 
Brasileira de Transplante de 
Órgãos). Registros do SET/
PR (Sistema Estadual de 
Transplantes) apontam que, só 
nos primeiros cinco meses de 
2021, foram 34 doações pmp.

Menor preço
O deputado federal Luciano Ducci 
(PSB) protocolou na Câmara 
dos Deputados o projeto de lei 
que estabelece a menor tarifa 
do pedágio como critério para 
as licitações de concessão de 
estradas federais. O texto altera 
a Lei 10.233/11 e determina que, 
durante a licitação, o edital deve 
indicar, obrigatoriamente, como 
critério para julgamento, o menor valor da tarifa do pedágio e 
determinar o limite máximo. Além disso, deve prever exigência de 
garantias sobre a execução das obras.

Doação de órgãos II
A solidariedade dos paranaenses 
e a estrutura eficiente do 
governo do Estado fazem do 
Paraná líder em doação de 
órgãos no País. É o que afirma 
Arlene Terezinha Cagol Garcia 
Badoch, que se aposenta após 
12 anos à frente do sistema. 
Com mais de 2.300 paranaenses 
aguardando uma doação, o 
Estado registra, neste ano, um 
dos menores índices de recusas 
familiares em entrevistas para 
doação de órgãos no País. 
Apenas 22% das famílias não 
aceitaram, até maio, doar algum 
tipo de órgão de algum parente.

Ambiente de negócios
A Câmara dos Deputados aprovou 
a medida provisória que faz várias 
mudanças na legislação a fim de 
eliminar exigências e simplificar 
a abertura e o funcionamento de 
empresas, buscando melhorar o 
chamado “ambiente de negócios”. 
Uma das inovações é a emissão 
automática de licenças e alvarás 
de funcionamento para atividades 
consideradas de risco médio. A 
matéria será enviada ao Senado. 
Segundo o deputado federal 
Diego Garcia (PHS), “esse é 
um tema que já estávamos 
trabalhando desde 2016, com 
foco na desburocratização 
da abertura e fechamento de 
empresas”.

Trabalho temporário
O levantamento realizado pela 
Employer, uma das maiores 
empresas de RH do País que 
oferecem serviços e tecnologia 
para Recursos Humanos, mostra 
que, no 1º quadrimestre de 2021, 
as contratações temporárias na 
indústria cresceram 130% em 
comparação às realizadas nos 
primeiros quatro meses de 2020. 
A modalidade temporária, por ser 
uma forma de contratação ágil 
e flexível, tem sido a opção das 
indústrias que enfrentam a demora 
na entrega de matérias-primas.

ASSESSORIA

A vereadora Ana Novais, 
apresentou uma proposta 
ontem (segunda-feira, 28) em 
sessão ordinária na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
sugerindo a criação de uma 
Paraolimpíada na cidade. O 
texto também é assinado pelos 
vereadores Sorrisal – Amigo do 
Povo, Ednei do Esporte, Cris das 
Frutas e Fernando Galmassi.

De acordo com a autora, o 
Projeto de Lei visa estimular atra-
vés dos esportes paraolímpicos, a 
cultura corporal, as diversidades, 
as responsabilidades sociais, a 
superação individual e coletiva e 
a motivação por meio da inclusão 
de todos e respeito ao próximo 
objetivo específico.

Ana ressalta que, a inclusão 
de todos consiste em: criar con-
dições e oportunidades para 
participação de todos os alu-
nos no aprendizado do esporte, 
desenvolvendo habilidades e 
competências que possibilitem 
compreender, criticar, transfor-
mar, usufruir e reconstruir as 
diferentes práticas esportivas. 
Bem como, respeito à diversi-
dade: perceber, reconhecer e 
valorizar as diferenças.

De acordo com o texto, a coor-
denação, organização e escolha 
de modalidades esportivas que 
farão parte da Paraolimpíada 
Municipal, ficarão sob a res-
ponsabilidade da secretaria 
municipal competente.

Poderão participar da 
Paraolimpíada Municipal os 
atletas deficientes físicos, 
visuais, auditivos, mentais e 

Vereadores acatam
a instituição de uma
Paraolimpíada Municipal

Comissão do recesso
A sessão ordinária realizada ontem (28), foi a última antes do 
recesso parlamentar, regimentalmente previsto para o mês de 

julho. Neste período a Câmara segue com suas atividades normais, 
sendo que apenas deixarão de ser realizadas as sessões. Sessões 

extraordinárias podem ser convocadas normalmente, assim como 
as demais tratativas que seguem sem nenhuma alteração, inclusi-
ve a CPI da Covid, realizadas às terças-feiras.Ontem foi definida a 

Comissão Representativa do Recesso Parlamentar, que foi composta 
por Fernando Galmassi (PSC) presidente e Clebão (PP) secretário. 

Os demais membros são Ana Novais (PSL), Mateus Barreto (PODE), 
Newton Soares (PSD), Ronaldo Cruz Cardoso (PROS) e Sorrisal – 

Amigo do Povo (PP). Os integrantes são representantes de cada par-
tido que possui membros na condição de vereadores do Parlamento 

Municipal. O grupo tem o propósito de analisar projetos e demais 
conteúdos referentes ao trâmite da Câmara, inclusive em casos de 
matérias que venham a ser apreciadas em sessões extraordinárias.

Cidade registra 3 mortes e
72 novos casos de covid-19

Uma mulher de 43 anos, 
que estava internada no 
Hospital Uopeccan, faleceu 
no último sábado (26) por 
complicações da covid-19. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama confirmou 
ainda que mais dois homens 
vieram a óbito pela doença: 
um de 47 anos, no Hospital 
Uopeccan dia 26, e um de 75 
anos, no Hospital Cemil dia 
25. O Boletim informativo 

aponta ainda a confirmação 
de 72 novos casos, sendo 32 
mulheres, 36 homens e quatro 
crianças. Há nesta segunda-
-feira (28) 3.026 pessoas com 
suspeita da doença – 3021 em 
isolamento domiciliar e cinco 
hospitalizadas em hospitais 
conveniados ao SUS. Desde 
o início da pandemia (março 
de 2020), o Ambulatório de 
Síndromes Gripais atendeu 
34.048 pessoas com sintomas 

de gripe, sendo que 17.007 
casos foram descartados. 
O número de casos positi-
vos para a doença está em 
14.015, com 1.316 pessoas 
em isolamento domiciliar e 
12.412 já estão recuperados 
e 245 óbitos.

Nos hospitais locais com 
ala exclusiva para covid, 37 
das 37 UTIs estavam ocupadas 
ontem (28), assim como 55 dos 
64 leitos de enfermaria.

intelectuais que não podem 
participar das modalidades 
esportivas convencionais.

A participação dos interes-
ses far-se-á obrigatoriamente 
mediante comprovação de 
aptidão para prática esportiva, 
emitida por associação e/ou 
entidades devidamente regis-
tradas junto ao Poder Executivo, 
a quem caberá a elaboração de 
um cronograma dispondo sobre 
as modalidades esportivas, o 

número de participantes, as 
datas de realização das provas.

PARCERIAS
O PL ainda deixa especificado 

que a Prefeitura de Umuarama 
estará autorizada a firmar parce-
rias com entidades desportivas e 
iniciativa privada para a realização 
da Paraolimpíada e as despesas 
ficarão por conta de dotações 
orçamentárias próprias ou suple-
mentadas, se necessário.

VEREADORES aprovaram proposta a Parlamentar em primeiro turno de votação

ASSESSORIA
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Viação altera horários
urbanos alegando
dificuldade financeira

Uma comissão formada 
por vereadores de Umuarama 
visitou a empresa concessio-
nária que presta os serviços 
de transporte urbano coletivo 
de passageiros no município 
para analisar uma proposta da 
empresa de readequação das 
linhas. A intenção da Viação 
Umuarama, seria eliminar 
algumas rotas. Os vereadores 
resolveram intervir alegando 
que tal eliminação poderia 
causar prejuízos aos usuários 
do transporte público urbano.

HORÁRIO ESTENDIDO
De acordo com a assesso-

ria de comunicação do Poder 
Legislativo, durante a sessão 
ordinária realizada ontem 
(segunda-feira, 28), todos os 
vereadores assinaram um ofí-
cio, que será encaminhado ao 
diretor da Viação Umuarama, 
Wilton Cardoso, solicitando 
que todas as linhas de ônibus 
circulares que têm seu trajeto 

dos terminais rodoviários até 
os bairros, tenham seus horá-
rios estendidos até às 20h.

O pedido tem como pro-
pósito atender principal-
mente os cidadãos que tra-
balham até este horário, os 
quais dependem exclusiva-
mente do transporte coletivo 
para regressarem aos seus 
lares. O ofício foi confeccio-
nado tendo em vista a recém-
-divulgação, pela Viação 
Umuarama, de alterações de 
linhas e horários de circula-
ção dos ônibus circulares.

De acordo com a direção 
da empresa, no último sábado 
(26) foi feito um planejamento 
com novos horários e as linhas, 
que foi apresentado aos par-
lamentares. Não haverá cor-
tes nas linhas, mas terá uma 
readequação no quadro de 
horários com o propósito de 
não afetar os trabalhadores 
e estudantes que utilizam os 
ônibus circulares. “A empresa 

VEREADORES reunidos com a direção da Viação Umuarama a fim de resolver o problema apresentado pela empresa

ASSESSORIA

está tentando se manter viva. 
Estamos tentando adequar o 
trabalho da Viação sem afetar 
os trabalhadores que usam os 
ônibus”, disse Wilton Cardoso.

De acordo com a Viação, 
as alterações serão apenas 
em alguns horários, a partir 
do dia 1º de julho e a extinção 
de algumas linhas, que havia 
sido anunciada na semana 
passada, não será feita. Mas a 
justificativa dos ajustes, foi por 
causa do impacto financeiro 
gerado pela baixa demanda 
de passageiros desde o início 
da pandemia do coronavírus.

As adequações nos horários 
estão sendo divulgadas no site 
da empresa.

Os horários disponíveis 
para todas as linhas serão 
entre 6h e 9h, depois entre 11h 
e 14h e por fim das 17h às 20h. 
Fora destes intervalos as pes-
soas devem procurar outros 
tipos de transporte caso não 
possuam veículos próprios.

A vacina da gripe, estava sendo aplicada ontem (segun-
da-feira, 28) no Centro de Saúde Escola (Unipar). A 
imunização seguiu desde a manhã, até às 21h. As doses 
foram liberadas para população em geral com idade a 
partir de 6 meses e, durante todo o período em que 
aconteceu a aplicação das vacinas, havia uma grande 
movimentação de pessoas em busca da imunização contra 
o vírus Influenza. Três salas de vacinação foram montadas 
para agilizar o processo e, apesar de ser ainda o primeiro 
dia e haver grandes filas, não foram registrados tumultos. 
Para receber a vacina é preciso apresentar CPF ou cartão 
SUS e carteirinha de vacinação. A imunização acontece 
até que haja doses disponíveis. A liberação aconteceu 
devido à baixa procura dentro da Campanha Nacional 
de Vacinação contra o vírus Influenza.
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A ex
Algum maldoso jogou na 
fogueira junina do Congresso 
o nome da ex-esposa do 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello. Ela não quer depor 
na CPI. Não quer holofote.

O contato
Bom de relações públicas, 
o ex-ministro da Saúde 
Ricardo Barros tem contatos 
nos laboratórios indiano da 
Covaxin, chinês da Casinovac 
e russo da Sputnik. 

Novo pleno
O Superior Tribunal de Justiça 
espera chegar no fim deste 
ano com 1 milhão de deci-
sões - entre monocráticas e 
colegiadas - proferidas por 
sessões virtuais. 

Outro bloqueio
Segue a novela Bolsonaro 
atrás de um partido para 
chamar de seu. O Patriota se 
enrolou todo. O presidente, 
Adilson Barroso, foi destituído 
pelo vice Ovasco Resende 
em convenção com maioria 
dos delegados. E a turma da 
nova direção não topa filiação 
do presidente da República, 
tratada pelo presidente ante-
rior - que já filiou o filho 01, o 
senador Flávio Bolsonaro.

Volta tudo
Bolsonaro tem ainda opções 
como Progressista, PTB, 
Aliança 35 (ex-Partido da 
Mulher Brasileira). Mas quer 
legenda que tope lhe entregar 
toda a executiva e o controle 
dos fundos partidário e 
eleitoral. O que é muito 
difícil. A conferir.

Ele avisou
O aviso foi dado em maio 
pelo engenheiro e ex-secretá-
rio de Energia do Estado do 
Rio de Janeiro Wagner Victer: 
o País corre risco de apagão 
se não lançar mão urgente 
da ligação das termelétricas 
e se não investir nos leilões 
para entrega a curto prazo.

Olhos vivos
É ordem no Palácio do Planalto. Os computadores amanhã 
com acesso ao vivo à TV on-line do Tribunal de Contas da 

União. O ministro-relator Walton Alencar vai dar seu parecer 
sobre as contas do Governo Federal em 2020. Toda informa-
ção no voto sobre ressalvas ou suposta irregularidade será 

rebatida de pronto no mesmo dia. O presidente Jair Bolsonaro 
sabe do risco. Foi num voto desses que a então presidente 

Dilma Rousseff caiu em desgraça. 

Aliás...
... A Assembleia Legislativa 
do Rio aprovou um projeto 
de lei de incentivo às novas 
termelétricas, visando ao 
aumento da oferta de 
gás nacional por 
gasodutos marítimos.

Meio a meio
A proposta do substitutivo 
na PEC que trata do voto 
impresso em comissão espe-
cial, que será apresentado 
hoje na Câmara dos Depu-
tados, prevê a implantação 
de 50% de impressoras nas 
urnas eletrônicas e “100% de 
auditoria nas urnas 
com apuração in loco”.

Confirmou
As novas urnas compradas em 
licitação pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral para o pleito de 
2022 estarão aptas à imple-
mentação do voto impresso. 
Elas serão mais da metade 
dos equipamentos que serão 
utilizados. A informação é do 
próprio TSE em ofício enca-
minhado ao deputado federal 
Filipe Barros (PSL-PR), no qual 
mostra que 51,69% das urnas 
(298.283 equipamentos) já 
preveem o acoplamento 
mecânico e elétrico

Gambiarra...
Segundo um especialista con-
sultado pela Coluna, é possí-
vel a modificação das urnas 
antigas. “Do ponto de vista 
do software, é necessário ter 
cada voto assinado digital-
mente, através de um token 
especial, microprogramado”.

... oficial
As urnas eletrônicas mais 
antigas precisam de adapta-
ções, mas também poderão 
ser utilizadas caso o voto 
impresso seja obrigatório 
a partir do ano que vem. O 
token fica conectado na porta 
USB da urna. “Tudo isso 
pode ser feito pela estrutura 
atual do TSE”, complementa 
a fonte da Coluna.
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Mais de 3.300 umuaramenses
são vacinados contra covid

Umuaramenses com 47 anos 
de idades ou acima, puderam 
receber a vacina contra covid-
19 no último final de semana. A 
procura foi grande nos postos de 
vacinação. A população foi em 
grande escala em busca da imu-
nização feita pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama. Entre a tarde da 
última sexta-feira (25) e o feriado 
do aniversário da cidade que 
foi comemorado no sábado 26, 
3.352 pessoas foram vacinadas, 
número considerado recorde 
nas aplicações no decorrer do 
ano de 2021.

O grupo que mais foi vaci-
nado (neste final de semana) foi 
o de pessoas com idade entre 47 
e 54 anos. As vacinas que che-
gam aos municípios são envia-
das pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), que as recebe do 
Ministério da Saúde.

E a Plano Nacional de 
Imunização contra a covid-
19 segue sendo realizado na 
cidade conforme as doses são 
disponibilizadas.

Sensação térmica chegou ontem a 
3ºC e hoje está previsto mais frio

O frio chegou com inten-
s i d a d e  n o  Pa ra n á .  E m 
Umuarama temperaturas 
abaixo do normal foram regis-
tradas durante toda segunda-
-feira (28). No final da tarde 
o Instituto de Meteorologia 
Simepar informou que os 
umuaramenses estavam enca-
rando sensação térmica de 3ºC 
e temperatura de 5,4ºC – por 
volta das 17h30.

O Simepar informou ainda 
o deslocamento de uma 
frente fria sobre o Paraná 

que favoreceu a ocorrência 
de chuva sobre diversos pon-
tos do Estado. Na retaguarda 
deste sistema frontal, a che-
gada de uma massa de ar frio 
e seco mantém as tempera-
turas muito baixas, principal-
mente entre as regiões sul, 
sudoeste e oeste.

HOJE
A temperatura segue caindo 

nos próximos dias. Umuarama 
deve registrar 2ºC na terça-
-feira (29), com máxima de 

13ºC. O Simepar informa que a 
forte massa de ar polar se des-
loca pela Região Sul do Brasil 
ao longo desta terça-feira e 
provoca um declínio muito 
acentuado das temperaturas 
em todas as regiões do Paraná.

Previsão de temperaturas 
negativas nas Regiões Oeste, 
Sudoeste Sul, Centro e sul dos 
Campos Gerais com ocorrência 
de geadas moderadas a fortes. 
O ar frio também será rigo-
roso no setor norte do Paraná, 
divisa com São Paulo com 

formação de geadas. Na Região 
Metropolitana de Curitiba, ape-
sar de temperaturas mínimas 
muito próximas de 0,0°C a umi-
dade elevada devido a passa-
gem da frente impede a forma-
ção do fenômeno.

GEADA AMANHÃ
Já na quarta-feira (30) há pre-

visão de geada em Umuarama. 
O instituto de meteorologia 
informa que a temperatura pode 
chegar aos 0ºC. A máxima pode 
chegar aos 16ºC.

Ontem (segunda-feira, 28), 
por exemplo, a Secretaria de 
Saúde iniciou a vacinação 
de motoristas do transporte 
coletivo e caminhoneiros de 
18 a 59 anos, contra o coro-
navírus. As doses vacina da 
Janssen, do laboratório ame-
ricano Johnson & Johnson, 
ficaram disponíveis entre as 
14h e às 16h, no ginásio do 
Colégio Estadual Drª Zilda Arns 
(Rua Paulo Fábio Pimentel 
Gonçalves nº 2392 – Parque 
San Remo).

É importante reforçar que 
ainda podem se vacinar cami-
nhoneiros e trabalhadores de 
empresas do transporte cole-
tivo de passageiros, urbano 
e rodoviário, trabalhadores 
da manutenção de ônibus e 
maquinários, cobradores, fis-
cais, equipe de serviços admi-
nistrativos e serviços gerais 
(limpeza, conservação, vigilân-
cia, inspeção de segurança e 
outras funções) do transporte 
de passageiros e motoristas 
associados ou empregados 

em cooperativas e empresas 
do transporte escolar.

Os interessados devem 
apresentar CPF e documento 
com foto, comprovante de 

O grupo mais vacinado foi o de pessoas com idade entre 47 e 54 anos

ASSESSORIA/SECOM

endereço e carteira de tra-
balho (ou crachá funcional, 
contracheque com docu-
mento de identidade ou car-
teira de sócio de sindicatos ou 

cooperativas do transporte de 
carga e comprovante de ins-
crição no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários 
de Cargas – RNTRC).

TERMÔMETRO marcou 4,4 graus ontem à noite no centro de Umuarama

ALEX MIRANDA
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Região do Conjunto Guarani também
entra em estado de alerta de dengue

A Vigilância em Saúde 
Ambiental e Epidemiológica, 
v i n c u l a d a  à  S e c reta r i a 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, informa que até 
ontem (segunda-feira, 28) dez 
regiões na cidade estavam em 
estado de alerta para a den-
gue. A maioria dos casos foi 
verificado nos bairros Primeiro 
de Maio, Jardim Guarani, Praça 
Anchieta, Jardim Lisboa, 
Jardim Cruzeiro, Posto Central, 
Jardim Panorama, Conjunto 
26 de Junho, Jardim União e 
Conjunto Sonho Meu.

Ainda de acordo com o 
informe, as regiões com mais 
números de notificações de 
casos são do Conjunto Guarani, 
com 20 notificações, depois 
vem a área central da cidade, 
com 14 casos, em seguida 
a área próxima ao Jardim 
Panorama, onde forma cons-
tatados 13 casos, depois vem 
o 26 de Junho, com 10 casos e 
por fim o Jardim Lisboa, com 9 
notificações.

As regiões que tiveram os 
menores registros de pos-
síveis casos foram o Parque 
Jabuticabeiras e Bem Estar, 
com duas notificações. Já o 
São Cristóvão, a zona rural e o 
Parque Industrial apresenta-
ram três notificações. Já Serra 
dos Dourados, Lovat, a região 

Prefeitura realiza processo seletivo
para contratação de estagiários

A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Diretoria de 
R e c u r s o s  H u m a n o s  d a 
Secretaria Municipal  de 
Administração, realizará pro-
cesso seletivo para contrata-
ção de estagiários em parce-
ria com a Fundação Cândido 
Garcia, através do Centro 
de Incentivo à União Escola 
Empresa (Ciunem). As inscri-
ções, abertas nesta segunda-
-feira (28), serão recebidas até 
22 de julho, às 18h.

Os estudantes interessa-
dos devem estar regularmente 
matriculados e poderão se ins-
crever no endereço eletrônico 
do CIUNEM. O processo sele-
tivo acontece de forma online, 
conforme o edital 044/2021, 

que traz todos os detalhes do 
processo e pode ser confe-
rido no mesmo endereço das 
inscrições, e visa completar 
os quadros de estagiários do 
município – com alunos do 
nível médio, técnico, superior 
e pós-graduação.

O programa de estágio 
objetiva, entre outros pontos, 
proporcionar a complemen-
tação do ensino e aprendiza-
gem dos alunos vinculados a 
instituições públicas e priva-
das, “constituindo-se em ins-
trumento de integração em 
termos de aperfeiçoamento 
técnico, cultural, científico e 
de relacionamento humano”, 
aponta o edital.

As contratações são para 

preenchimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva 
de estágio remunerado nas 
unidades da Prefeitura – 10% 
são reservadas para estudan-
tes com deficiência. As pro-
vas online serão realizadas no 
dia 23, no site da Fundação 
Cândido Garcia, compostas 
por dez questões de Língua 
Portuguesa, o mesmo número 
de conhecimentos gerais 
(informática, raciocínio lógico 
e atualidades) e mais dez de 
conhecimentos específicos.

As bolsas auxílio variam 
de R$ 490,00 a R$ 790,00 mais 
R$ 60,00 de vale-transporte, 
que totalizam de R$ 550,00 a 
R$ 850,00, mensais, para um 
período máximo de dois anos 

de contrato. Os candidatos 
serão chamados de acordo 
com a ordem de classificação 

e a disponibilidade de vagas. 
Mais informações pelo fone 
(44) 3621-4141, ramal 164.

AS contratações são para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de 
estágio remunerado nas unidades da Prefeitura
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do conjunto Sonho Meu e do 
Parque Primeiro de Maio, apre-
sentaram quatro notificações.

A SEMANA
N a  ú l t i m a  s e m a n a 

foram confirmados qua-
tro novos casos de dengue 

em Umuarama. O Informe 
Técnico da Dengue nº 47 apre-
senta dados referentes ao 
Ano Epidemiológico que foi 
iniciado no dia 26 de julho de 
2020.  Até o último sábado (26), 
foram registradas 1.081 notifi-
cações, sendo que 927 foram 

descartadas (86%), 136 positi-
vos e 18 ainda em investigação.

“Sempre lembramos que 
o ideal é que não tivéssemos 
nenhum registro. A dengue 
é uma doença grave, peri-
gosa, que pode levar à morte. 
E a melhor forma de deter 

a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti é eliminar os 
possíveis focos, que estão 
nas casas, nas ruas, nos ter-
renos baldios”, observa Carlos 
Roberto da Silva, coordena-
dor da Vigilância em Saúde 
Ambiental.

DEZ regiões na cidade estão em estado de alerta para a dengue
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Tecnologia no campo
Nos últimos anos, a pro-

dução e a produtividade na 
agropecuária paranaense 
registraram saltos incríveis, 
frutos da aplicação de novas 
tecnologias. São novos equi-
pamentos, como plantadeiras 
e colheitadeiras robóticas, ou 
o uso de drones para verificar 
pragas e doenças e aplicar 
pontualmente agroquími-
cos, e também sementes, for-
mas de cultivo e de defesa de 
lavouras que também estão 
proporcionando este avanço 
produtivo no Paraná. 

De certa forma, no Brasil, 
essas novas tecnologias 
estão favorecendo grandes 
propriedades, que têm pos-
sibilidade de adquirir equi-
pamentos de alto custo. A 
produção de soja, milho e 
algodão na região Centro-
Oeste é um exemplo. 

Mas vale lembrar que a 
maioria das propriedades 
rurais do país está nas mãos 
de pequenos e médios pro-
dutores, inclusive aqui no 
Paraná. Ou seja, é importante 
adaptar e incorporar entre 
eles essas novas tecnologias. 
Não se trata apenas de uma 
questão econômica. Também 
é uma questão social, de 
levar as pequenas e médias 
propriedades ao desenvol-
vimento tecnológico e, por-
tanto, econômico. Levando 
em conta que 90% das pro-
priedades brasileiras têm até 
quatro módulos fiscais, que 
no Paraná dá uma média de 
70 hectares, esta adaptação 
da tecnologia passa a ter uma 
importância crucial. 

A questão não é apenas 
voltada para equipamen-
tos de alta tecnologia, mas 
como permitir que a maioria 
dos produtores se beneficie. 
Creio ser importante repen-
sar a forma de cultivo. Já 

incorporamos a tecnologia do 
plantio direto, mas o fazemos 
de forma ainda incompleta, 
sem levar em conta a com-
pactação do solo decorrente 
do uso constante de máquinas 
cada vez mais pesadas. 

Assim, a meu ver, tudo 
deve começar com um bom 
tratamento do solo, de uma 
pesquisa apurada que cada 
produtor deve fazer de sua 
propriedade, preparando-a 
para o uso de equipamentos 
da agricultura de precisão, 
uma forma moderna de produ-
zir mais com menos custo. Para 
auxiliar os agricultores, desde 
2016, o Programa Integrado 
de Conservação do Solo e 
Água (Prosolo), criado pelo 
governo do Estado com apoio 
do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
incentiva a elaboração de 
estratégias e projetos de recu-
peração e controle de solo nas 
propriedades rurais paranaen-
ses. Ou seja, informação não 
falta e muitas mais ainda irão 
aparecer, mediante as pesqui-
sas cientificas em andamento. 

Como a tendência secular da 
agropecuária é reduzir o preço 
de seus produtos em razão 
da crescente produtividade, é 
indispensável que os produtores 
sejam acompanhados por um 
serviço de assistência técnica 
que permita saber as melhores 
tecnologias e, em alguns casos, 
alternativa de produtos. 

Mas utilizar largamente 
novas tecnologia tem alguns 
problemas em nosso Estado 
e que precisam ser resolvidos 
com urgência. Para pilotar 
os equipamentos modernos 
são necessárias duas coi-
sas importantes: capacita-
ção e infraestrutura. Um ope-
rador preparado, que saiba 
ler as indicações de uso das 
máquinas e esteja apto a uti-
lizar as ferramentas digitais 

é fundamental. Assim como a 
infraestrutura para dar suporte 
ao uso de internet, atualmente 
escassa no campo. 

Na primeira questão, o 
SENAR-PR tem atuado for-
temente para capacitar os 
produtores e trabalhadores 
rurais. Recentemente lança-
mos o curso de piloto auto-
mático de máquinas agríco-
las, a nossa capacitação de 
operação de drone é uma 
das mais requisitadas, fora 
as outras centenas de títu-
los à disposição do campo, 
de forma gratuita. 

Mesmo assim, essas são 
questões a serem resol-
vidas por governos esta-
dual e municipais, que dão 
diretrizes para a educação 
e investimentos ou licen-
ças para implantação de 
infraestrutura. 

As grandes propriedades, 
de certa forma, já são atendi-
das por seus fornecedores de 
equipamentos modernos e já 
estão dominando as novas 
tecnologias. O desafio está 
em adaptar as novas tecno-
logias à estrutura fundiária 
paranaense de pequenas e 
médias propriedades, com 
participação direta de ins-
tituições de pesquisas, uni-
versidades e empresas de 
tecnologia, além, claro, do 
Poder Executivo. 

A tarefa é árdua, sem 
dúvida. Mas as novas tecnolo-
gias não vão esperar a capa-
citação dos produtores nem a 
implantação da infraestrutura. 
É preciso avançar, de prefe-
rência no mesmo ritmo dos 
saltos incríveis da produção 
e produtividade da agrope-
cuária paranaense.

Ágide Meneguette, 
presidente do Sistema 

FAEP/SENAR-PR

Desrespeito às determinações no
combate à pandemia geram multas

Ações integradas envol-
vendo agentes da Guarda 
Municipal de Umuarama 
(GMU), fiscais da Vigilância 
Sanitária e policiais milita-
res, em fiscalização ao cum-
primento de medidas de 
enfrentamento à dissemina-
ção do coronavírus definidas 
em decretos do município e 
do governo do Estado, flagra-
ram várias irregularidades no 
final de semana. O descumpri-
mento das medidas resultou 
em autos de infração, notifi-
cações e multas.

SEXTA-FEIRA
A central  da Guarda 

Municipal recebeu várias 
denúncias na última sexta-
-feira (26), referentes a evento 
de degustação com aglomera-
ção, restaurante atendendo ao 
público com portas baixadas 
com clientes no interior consu-
mindo, tabacaria, lanchonetes, 
bares e espetinhos com atendi-
mento normal além dos horá-
rios autorizados pelos decre-
tos. Um bar e pastelaria da 
Av. Tiradentes e uma casa de 

frios da Av. Londrina e lancho-
nete na Praça Miguel Rossafa 
foram notificados, um posto de 
combustíveis da Zona 2 e uma 
tabacaria foram infraciona-
dos e uma lanchonete da Rua 
Cambé foi multada.

SÁBADO À NOITE
No sábado (27) houve várias 

denúncias de eventos em 
chácaras na Estrada Juvenal, 
rodovia PR-323, distrito de 
Santa Eliza, estrada Paraíso 
e Canelinha, que acabaram 
não se confirmando. Sem 
festas e com bares notur-
nos fechados na cidade, os 
moradores da zona rural 
reclamam que muitas festas 
têm sido realizadas em chá-
caras, com aglomerações de 
pessoas e com som alto.

As equipes fiscalizaram 
bares na Rua Cambé e nos 
fundos do Colégio Pedro II, que 
estavam fechando. Um bar no 
Parque Bonfim foi notificado, 
uma boate foi orientada, um 
pub acabou notificado, bem 
como uma escola de tênis e 
um clube que tinha público em 

arquibancada, e outras denún-
cias não procediam.

DOMINGO
A fiscalização continuou no 

domingo (27), com notificações 

para duas casas de carne, um 
bar e lanchonete em Santa Eliza, 
uma lanchonete e restaurante 
da Avenida Maringá e um pes-
queiro, além de orientações a 
uma conveniência em Serra dos 

Dourados. A pedido da Vigilância 
Sanitária, a GMU apoiou ações 
de fiscalização mediante denún-
cias, nos distritos de Serra dos 
Dourados e Santa Eliza, além de 
festas, bairros e chácaras.

O descumprimento das medidas resultou em autos de infração, notificações e multas

ASSESSORIA/SECOM

O prefeito Celso Pozzobom e a 
secretária de Educação, Mauriza 
de Lima, receberam ontem (28) 
exemplares dos materiais que serão 
utilizados pelos professores da 
rede municipal nas atividades do 
Programa de Educação Ambiental 
(PEA), uma iniciativa do Sistema 
Campo Limpo que busca apoiar 
escolas públicas e privadas em 

temas transversais alinhados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Anual-
mente são distribuídos kits educativos para serem aplicados em salas de aula de 4º 
e 5º ano do Ensino Fundamental. O terá caderno do professor, pôsteres temáticos 
e outros materiais para apoio das atividades em salas de aula. O tema neste ano é 
“Resíduos sólidos: responsabilidade compartilhada”, dirigido aos alunos de 4º e 5º 
ano do ensino fundamental. Ao final serão realizados concursos de desenho e de 
produção de texto, com premiação para os melhores trabalhos.

ASSESSORIA/SECOM
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Autor de assassinato em Douradina
é condenado a 18 anos de reclusão

Diego Oliveira dos Santos, 
conhecido como “Laterna” 
esteve sentado no banco dos 
réus em Umuarama na última 
sexta-feira, 26, quando foi con-
denado a cumprir uma pena 
de 18 anos de reclusão.

O rapaz foi denunciado 
por ter praticado um crime de 
homicídio no ano de 2019 em 
Douradina (cidade situada a 57 
quilômetros de Umuarama).

Segundo levantamen-
tos feitos por investigado-
res que integram o Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) da 
Polícia Civil de Umuarama, 
Lanterna seria o princi-
pal suspeito de ter matado 
Sidnei dos Santos Rodrigues. 
O caso aconteceu no Jardim 
Campodoro em Douradina, 
no mês de maio daquele ano.

Conforme as investigações, 
‘Laterna’ matou usando uma 
arma de fogo e atirou contra 
a vítima que morreu sem ter 
chances de se defender.

Na ocasião, o filho da 
vítima, que tinha 10 anos à 
época, foi quem encontrou 
o corpo do pai caído dentro 
do banheiro e todo ensan-
guentado, momento em que 
a criança procurou ajuda de 
vizinhos, que acionaram a 

O diarista Márcio Lemes 
de Oliveira, 20, foi encontrado 
morto na cidade de Douradina 
na noite de domingo (27) por 
familiares dentro da casa 
em que morava, no Parque 
Agostinho. O corpo estava 
caído sobre uma poça de san-
gue e havia uma faca ao lado. 
A vítima foi amordaçada e teve 
as mãos amarradas para trás.

Policiais militares chegaram 
ao endereço após serem aborda-
das por populares que informa-
ram que havia pessoas chorando 
em frente à uma residência. Um 
colega de trabalho da vítima 
disse aos PMs que estranhou ele 
não ter ido trabalhar no sábado 
e não ter atendido às ligações, 
por isso foi até a casa para ver 
se estava tudo bem.

A irmã disse que Márcio era 
um rapaz bom e tranquilo e que 

Diarista é amarrado, amordaçado
e assassinado à golpes de faca

polícia. Inicialmente as inves-
tigações levaram à hipótese 
de suicídio, mas o caso foi 
se desenrolando no decorrer 
das análises feitas por peritos 
ainda no local do crime.

Enquanto o local do assas-
sinato era averiguado, Paulo 
Nunes Santana, “Paulinho”, 
deu entrada no posto de 
atendimento médico com 
ferimentos na cabeça causa-
dos por coronhadas. Os poli-
ciais foram ao hospital e fala-
ram com Paulinho que disse 
ser usuário de drogas e que 
no dia dos fatos foi até a casa 

de Lanterna comprar entor-
pecentes, oportunidade em 
que este o chamou para con-
versar e passou a agredi-lo. 
Ele disse ainda que Lanterna 
estava muito nervoso e trans-
tornado. Por isso os policiais 
saíram no encalço do sus-
peito, que não foi encontrado 
naquele momento, mas aca-
bou sendo detido posterior-
mente e levado à cadeia de 
Umuarama, onde permane-
ceu à espera do julgamento, 
que começou às 9h da sexta-
-feira, 26 e terminou à noite 
com sua condenação.

a família desconhecia que ele 
tivesse qualquer desavença que 
poderia ter levado a sua morte. 
Ela comentou que Márcio traba-
lhava em uma granja.

Na última sexta-feira teria 
comido um lanche com a outra 
irmã no distrito de Serra dos 
Dourados, mas saiu antes dela 
do estabelecimento, dizendo que 
iria até a casa do pai para dormir, 
pois tinha que trabalhar no dia 

seguinte (sábado) muito cedo.
Depois disso a irmã tentou 

contato com ele, mas o tele-
fone já não dava ligação. “É só 
isso que sabemos”, afirmou.

O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil. 
O corpo foi trasladado ao 
IML de Umuarama onde foi 
necropsiado e no final da 
manhã de ontem, liberado 
para os atos fúnebres.

JULGAMENTO começou na manhã da última sexta-feira e terminou à noite

OBEMDITO

JOVEM foi assassinado dentro de casa e polícia acredita que crime aconteceu na madru-
gada de sábado

DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 20/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO R$ 224.900,00

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

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

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

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

FOX XTREME MB             18/18 PRATA COMPLETO R$ 58.900.00

S10 2.5 LTZ FLEX 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

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
           EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA MUNICIPAL
NS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 19.448.774/0001-08, situada na Avenida Governador 
Parigot de Souza nº 2769, Sobreloja, Sala 02, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, vem publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 403119/2019. Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal.

         EXTRAVIO DE ALVARÁ 
MA COMÉRCIO DE ESTOFADOS EIRELI - ME, inscrita sob nº CNPJ 
19.366.227/0001-83, estabelecido na Rua Alcides de Brito Pratis, 
2457, Jardim Cruzeiro, CEP 87.504-578, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, ᶜomunica para os devidos fins o extravio de seu alvará, 
Inscrição Municipal nº32.013. Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.    

fabiobarbosaleiloes.com.br
(44) 99700-6030

Arlindo Balbino Neto c/
Rod. PR-323 e Av. João Ceccon,

Área Indl. de Tapejara 01.

Inicial R$ 1.184.364,00
(PARCELÁVEL)

TERRENO EM ÁREA
COML/INDL. 4.491M²

EM TAPEJARA/PR

Umuarama Futsal Base estreia
no Paranaense com 3 vitórias

O time de Futsal da cate-
goria base de Umuarama fez 
sua estreia no Campeonato 
Paranaense com três vitó-
rias consecutivas no sábado 
(26). O primeiro jogo foi dis-
putado pela equipe Sub-17 
contra o APAF Araras Futsal, 
às 9h30, com placar final de 
5x1 para o Umuarama. Os 
gols foram marcados (2) por 
Samuel, Zaguine, Gustavo e 
Enzo. O destaque da partida 
foi o Ala Samuel que marcou 
dois gols, entre eles uma 
bela cobertura no goleiro 
adversário.

SEGUNDA PARTIDA
L o g o  d e p o i s  v e i o  o 

segundo jogo do dia que 
aconteceu às 11h pelo Sub-
16 entre Umuarama Futsal x 
Prefeitura de Maringá. Esse 
foi o jogo mais quente da 
rodada!

Depois de sair ganhando 
por 3x0 a equipe da casa 
bobeou e os visitantes encos-
taram no placar fazendo 
3x2. Com duas expulsões 
de jogadores da equipe do 
Umuarama e 3 tiros livres a 
favor, a equipe de Maringá 
teve a chance de virar o jogo, 
mas parou na forte defesa 
umuaramense. Foram duas 
grandes defesas em cobran-
ças dos tiros livres feitas 
pelos goleiros Victor e Léo. 
Os gols do time de Umuarama 
foram marcados por Renan, 
Pedrinho, Marrique, Enzo e 
Lopes, fechando um placar 
de 5x4. O destaque foi para o 
Ala/Pivô Pedrinho que mar-
cou um golaço para o time da 
casa, dando um lindo chapéu 
no fixo adversário e pegando 
de primeira, mandando para 
o fundo do gol.

SUB-18
O último embate do dia 

aconteceu às 14h pelo Sub-
18 entre Umuarama Futsal e o 
Foz Cataratas, um clássico do 
futsal paranaense, que acabou 
sendo um verdadeiro passeio 
do time da casa. O destaque 
da partida foi o Fixo/Ala Kaio 
Oushita que marcou 3 gols na 
vitória por 5x1 do Umuarama. 
Os outros dois gols do time 
da casa foram marcados por 
Zaguine e Fazolli.

Umuarama Futsal Base 
tem em sua comissão técnica, 
o Técnico Vitor Gonzales e seu 
Auxiliar técnico Edjan Barbosa.

Os jogos aconteceram no sábado em 
Umuarama, no Ginásio Amario Vieira 
da Costa sem público, seguindo todos os 
protocolos de saúde

Diego Ianesko/Assessoria

Após empatar por 1 a 1 com o Equador no 
domingo, a Seleção Brasileira encerrou a fase 
de grupos da Copa América como primeiro 
colocada do grupo B, com 10 pontos, e 
agora treina com foco nas quartas de final da 
competição. Na atividade de ontem  (28) 
em Goiânia, foram a campo somente atletas 
que não começaram jogando a partida contra 
o Equador. Ederson, Weverton, Thiago Silva, 
Alex Sandro, Casemiro, Everton Ribeiro, 
Fred, Gabriel Jesus, Neymar, Vinícius Júnior 
e Richarlison se dividiram em duas equipes, que 

fizeram um enfrentamento em campo reduzido. O restante participou apenas de trabalhos regenerativos no hotel em 
que a Seleção está hospedada.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Com o trânsito da Lua em Peixes, que representa a 
Casa 10 do seu signo, a dica astral é dedicar um 
pouco mais de importância à imagem que passa 
aos outros, especialmente se tem objetivos ambi-
ciosos no trabalho. Aproveite para se conectar com 
as suas emoções e o seu passado, algum insight 
pode rolar já que a Lua está dando like para Urano.

O trânsito da Lua em Peixes traz um astral positivo 
para mudanças, seja na vida profissional ou mesmo 
na aparência. Se você vinha cobiçando um novo 
cargo, ou até um emprego diferente, saiba que será 
mais fácil dar o primeiro passo agora. É o momento 
de agir com cautela.

O bom aspecto entre Lua e Sol envia boas energias 
para mudanças no trabalho, mas será preciso agir 
bem cedinho para aproveitar as boas vibrações. 
A saúde também pode ser beneficiada por uma 
mudança de hábitos: bom momento para iniciar 
uma dieta, abandonar um vício, dar um chega pra 
lá no sedentarismo.

Nesta terça, a Lua segue em Peixes e troca excelen-
tes energias com o Sol pela manhã, avisando que o 
diálogo está em alta. Os astros também prometem 
um pouco mais de agilidade na hora de cuidar das 
tarefas do dia a dia. É hora de expandir seus conta-
tos e analisar os potenciais de uma nova parceria, 
seja na vida profissional ou pessoal. 

Logo cedo, a Lua se entende com o Sol e promete 
muito foco para você se concentrar nas tarefas mais 
lucrativas. Apesar de ser trabalhoso, organizar suas 
contas, planejar o orçamento e cuidar do que é seu 
pode ser o melhor caminho pra fazer o dinheiro 
render neste finalzinho de mês.

Você começa a terça dando um show de dis-
posição para colocar assuntos pessoais em 
ordem. Mas também pode se sair bem em 
tudo o que decidir fazer, desde que foque sua 
atenção no momento. Apoie-se nas qualidades 
do seu signo para se destacar e atingir os seus 
objetivos no trabalho.

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

As pessoas nascidas no dia 29 de junho são do signo de Câncer com personalidade em Peixes. 
São sensíveis e têm a mente repleta de visões e o propósito da sua vida pode bem ser o de 
tornar os sonhos realidade. Portanto, têm uma capacidade incomum de descobrir aplicações 
práticas para as suas fantasias, e, assim fazendo, as compartilham com os demais. Os nascidos 
neste dia também são extremamente sensíveis aos desejos dos outros, e, como Papai Noel, 
espera-se que os realizem. 

Horóscopo nascido em 29 de junho 

Nesta terça, a energia lunar se junta ao Sol 
logo cedo, favorecendo tarefas que envolvem 
contatos com pessoas de fora ou que exigem 
uma dose extra de diplomacia. Você também 
vai contar com a sorte em jogos, sorteios, 
apostas. Só não vale exagerar.

Se depender das boas energias da Lua em sua Casa 
9, que estará em harmonia com Sol, viagens ou 
novos cursos podem surpreender, mas tudo indica 
que serão positivos. Sua disposição para aprender 
coisas novas e sair da rotina tende a crescer. Você 
pode explorar essas boas energias para estimular 
a vida profissional e novos estudos. 

No trabalho, o bom aspecto entre Lua e Sol 
favorece suas ambições. Mas evite se arriscar 
em excesso: sair da sua zona de conforto e 
assumir novas empreitadas pode ser arriscado 
agora. Ao invés disso, aproveite para fazer pla-
nos e descobrir a melhor maneira de driblar 
as dificuldades. 

A Lua transita em Peixes nesta manhã e avisa 
que será melhor cuidar dos seus interesses 
discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida 
reservar um tempinho para repensar algumas 
coisas e prestar mais atenção nos avisos que 
o seu sexto sentido envia.

A Lua troca likes com o Sol logo cedo e garante 
que boa parte da sua atenção deve se voltar para 
os cuidados com o corpo nesta terça. Se estiver 
querendo melhorar a imagem que passa aos outros, 
pode ser uma boa iniciar uma dieta ou dar uma 
incrementada no visual. 

A Lua se entende com o Sol no início desta ter-
ça-feira e indica que você pode receber exce-
lentes energias para fazer algumas mudanças 
em casa. Reforma, mudança de residência e até 
uma limpeza geral em armários e quintal con-
tam com as melhores vibes. No trabalho, vale a 
pena redobrar a atenção para cuidar das tarefas 
do dia a dia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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4/caco. 5/calça — malta. 6/sirene. 9/anticorpo.
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Faça simpatias de São Pedro para alcançar causas difíceis
Estamos nos últimos dias de junho, 

período das festas mais animadas do mês. 
Milhares de fieis aproveitam esse momento 
para fazer orações e simpatias para Santo 
Antônio e São João. Quem ainda não fez, 
não teve seu pedido atendido ou deseja 
reforçar a causa, terá sua última chance 
com São Pedro, o último santo das Festas 
Juninas, nesta terça-feira (29). 

São Pedro é um dos santos mais 
importantes para fazer simpatias, 
casar ou alcançar graças ditas difíceis. 
A seguir, veja algumas simpatias e deixe 

que São Pedro faça sua parte.
Simpatia da chave debaixo do 

travesseiro
Coloque uma chave nova debaixo 

do seu travesseiro no Dia de São Pedro. 
Embrulhe-a em um papel branco com 
três pedidos e descreva como você 
desejaria que fosse sua nova casa. 
Deite-se e mentalize que São Pedro e 
seus anjos estarão durante a noite pro-
curando a casa dos seus sonhos.

Simpatia da proteção da casa
No Dia de São Pedro, coloque 

dentro de um copo com água a chave 
da porta de entrada da sua casa e diga: 
“São Pedro, proteja minha casa, assim 
como protege de intrusos o céu; afaste 
todo e qualquer mal da minha casa 
e com a ajuda do anjo guardião, não 
deixe entrar nenhum ladrão”.

Simpatia para conseguir sua casa
Pegar uma vela branca virgem 

e marcá-la, com uma caneta, em 
9 pedaços. Acender a vela no pri-
meiro dia, ler o pedido, que deverá 
ser escrito num papel branco, com 

todas as características da casa pre-
tendida. Deixar a vela queimar até a 
marca daquele dia, apagando com 
a ponta do dedo. Repita o ritual nos 
demais dias até o nono dia, quando 
a vela acabará de queimar. No final 
da novena, guardar a chave até seu 
pedido ser realizado. Quando a casa 
for conseguida, pendurar a chave 
atrás da porta como talismã da sorte. 
Colocar uma casa de cera no altar de 
São Pedro, como agradecimento pela 
graça recebida.

Solução

BANCO33
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3/Ilê. 4/ócio — vãos. 5/limpo — pedra. 8/artesãos. 10/adivinhado.
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’’Seja solidário, ser solidário é mostrar 
seu amor ao próximo, e não há nada 

mais amoroso, sublime e santo do que 
ter um coração solidário.’’

(Flávio Pimentel)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Neiva Pavan Machado 
Garcia, Fernando Lombardozzi, Alecia Aparecida Davies, Leonardo Vieira Bononi e  Dayane Zanco Russi.  
Da coluna: felicidades.

CAFÉ
Na quarta-feira dia 30, às 8h será 
o próximo encontro do Café Delas 
Digital, com a empresária Amanda 

Semensato que falará sobre o tema “ A 
importância de estar no digital”. Com-
partilhe com suas amigas ou outras 
empresárias para participarem. Mais 
detalhes e link no site do Sebrae PR. 

NA GLOBO
Fenômeno de popularidade, Juliette 
Freire virou série documental que vai 
ser lançada no Globoplay nesta terça-
-feira, dia 29 de junho. Em entrevista 
ao “Fantástico”, a campeão do “Big 

Brother Brasil 21” revelou o nome do 
programa: “Você Nunca Esteve Sozi-

nha”, frase que Tiago Leifert usou para 
comunicar a vitória dela no reality. No 
total, serão seis episódios  mostrando 
desde a reta final do programa até os 

bastidores das lives e comerciais publi-
citários que Juliette protagonizou.

Rotary é com elas!
Sempre atentos à entrada de novos 
membros, o Rotary Clube Umuarama 
é cenário para as amigas e mulhe-
res poderosas mostrarem sua garra, 
seus projetos e serviços. Entre elas 
-, Miriam Caetano Bezerra Lueders, 
Ellen Iombriller, Thais Marianne dos 
Santos (Sesc) , Ana Flávia Mique-
lante (Dale Carneghie), Franciele 
Stefanoni Cia, Dianês Maria Piffer 

(Diretora de Trânsito da Umutrans), 
Neusa Barbado Farias, Elis Magna 
Martins Rocha e Andréia Fuentes 
-, entre outras. As reuniões, às 

segundas-feiras, 20h são sempre re-
cheadas de boas ideias e excelentes 
projetos. Ao novo presidente Ales-
son Rodrigo do Nascimento, ao vice  

Tércio da Silva Resende e demais 
rotarianos: meus parabéns! 

FLASHE
No aniversário de 
Umuarama, balões com 
sementes celebram cura 
de 1.150 pacientes de 
Covid-19 no Hospital 
Cemil, este foi o pre-
sente que o hospital  
presenteou Umuarama, 
no dia do aniversário de 
66 anos de fundação da 
cidade – 26/06 –  uma 
verdadeira chuva de 
balões biodegradáveis 
com cerca de 10 mil se-
mentes de Ipês, que ce-
lebraram a cura de mais 
de 1.150 pacientes de 
Covid-19, que ficaram 
internados na instituição 
de saúde.

ZOOM
Noite de festa (sábado 26) 
na posse da nova diretoria do  
Rotary Club de Umuarama com 
a posse de Elisângela de Melo 
como companheira de Rotary 
-, que é a atual Presidente da 
Câmara da Mulher Empreende-
dora e Gestora de Umuarama -, 
na foto ao lado do orgulhoso 
esposo Gustavo Schmitz.

ARQUIVO PESSOAL

ASSESSORIA
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