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Fura-filas da vacina da covid-19
pagarão multa de até R$ 57 mil

LEI ESTÁ EM VIGOR DESDE O DIA 27 DE JULHO NO PARANÁ

A ansiedade para receber a vacina contra a covid-19, em alguns casos, pode fazer com que a pessoa busque meios para 
furar a fila da vacinação definida no Plano Nacional de Imunização. Mas esse ato agora pode render multa que varia de 
R$ 5.754,50 até R$ 57.545. A lei já está em vigor no Paraná. l 4

Alimento
As primeiras cestas de alimentos repassadas pela 

fase dois do Programa Compra Direta Paraná 
foram recebidas ontem no Centro de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa 
pelo prefeito Celso Pozzobom e pela secretária de 
Assistência Social. O programa é fruto de convênio 

entre o Município e a Seab. l 7

Dengue

Ano termina
com 143 casos
confirmados e

nenhuma morte
l 6

ASSESSORIA/SECOM

Governo
fecha modelo
da concessão
de rodovias

l 3

Caminhonetes
roubadas são
recuperadas

na região
l 8

Agência do
Trabalhador 
avança nas 

contratações
l 9

14 mil doses da vacina 
contra a covid-19 estão 
desde domingo na 
geladeira, aguardando 
decisão da 12ª RS 
para serem distribuídas 
aos municípios. 
Na conferência, ao 
receber as doses 
em Umuarama, 
foi verificada 
uma alteração na 
temperatura de 
armazenamento 
dos frascos. l 5

Acima da temperatura
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Parlamentar recebe demandas do
Sindicato dos Delegados do PR

Em reunião no início da 
semana, o deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) recebeu representantes 
Sindicado dos Delegados de 
Polícia do Paraná em seu gabi-
nete na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), em Curitiba. 
Na ocasião, o parlamentar, 
que também é o presidente 
da Comissão de Segurança 
Pública recebeu as demandas 
da segurança pública.

Estatuto da carreira dos 
delegados, nomeação dos 
aprovados em concursos, 

reajuste salarial e a realiza-
ção de novas provas para 
reposição dos quadros fun-
cionais foram demandas 
trazidas pelo presidente do 
Sidepol, Antonio Simião e 
Pedro Filipe, ao gabinete na 
Assembleia. Além disso, o sin-
dicato apresentou uma pro-
posta de abertura de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Segurança Pública.

Deputado Fernando Martins 
se comprometeu a encaminhar 
as demandas ao Governo do 
Estado e a buscar melhorias 

para a segurança pública de 
todo o Paraná.

FALTA DE EFETIVO
“Há pelo menos dez anos 

sem concurso – o último reali-
zado em 2010 –, a Polícia Civil 
do Paraná sofre com a falta de 
efetivo e o acúmulo de funções, 
o que prejudica o atendimento 
à população. Em dezenas de 
comarcas pelo Estado não há 
sequer um delegado. Alguns 
chegam a acumular o trabalho 
de mais de dez delegacias”, res-
salta o deputado.

DEPUTADO estadual Delegado Fernando Martins recebeu as demandas dos representantes do Sidepol
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Butantan entrega mais 2 milhões
de doses de CoronaVac ao PNI

São Paulo - O governo de 
São Paulo entregou ontem (4) 
ao PNI (Programa Nacional de 
Imunizações) mais 2 milhões de 
doses da vacina contra covid-19 
CoronaVac, produzida pelo Insti-
tuto Butantan em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac. Com a 
nova entrega, as liberações che-
gam à marca de 64,8 milhões de 
doses fornecidas ao Ministério 
da Saúde desde 17 de janeiro, 
quando o uso emergencial do 
imunizante foi aprovado pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

Segundo informações do 

Rede de Vigilância
e Respostas

O Ministério da Saúde publi-
cou, no Diário Oficial da União 
de ontem (4), portaria que ins-
titui a Rede de Vigilância, Alerta 
e Resposta às Emergências em 
Saúde Pública do Sistema Único 
de Saúde (Rede Vigiar-SUS), no 
âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Epidemiológica.

A criação da rede tem por 
finalidade “aprimorar a capa-
cidade de preparação e res-
posta do país às emergências 
em saúde”.

A Portaria 1.802 apresenta 
objetivos e diretrizes da rede, 
bem como seus integrantes, 
competências e as responsa-
bilidades que a União, os esta-
dos e municípios têm para sua 
operacionalização.

Entre os objetivos está o de 
fomentar a ampliação da estru-
tura de vigilância, alerta e res-
posta às emergências em saúde 
pública no SUS (Sistema Único 
de Saúde); fortalecer a capa-
cidade de vigilância, alerta e 
respostas às emergências em 
saúde pública; estabelecer 
estratégias de resposta coorde-
nada às emergências no setor, 
em articulação com estados, 
municípios e o Distrito Federal; 
realizar detecção oportuna de 
mudanças no cenário epide-
miológico, com alerta imediato 
às instâncias de gestão do SUS; 
e garantir a articulação e inte-
gração das ações de vigilância, 
alerta e resposta às emergências 
em saúde pública em institui-
ções públicas e privadas.

Japão vê disseminação inédita da covid e recorde de casos em Tóquio
Tóquio - O Japão alertou 

nessa quarta-feira (4) que as 
infecções pelo novo coronaví-
rus estão disparando em um 
ritmo inédito, e os casos novos 
atingiram uma alta recorde 
em Tóquio, ofuscando a Olim-
píada e aumentando as dúvi-
das sobre como o governo lida 
com a pandemia.

A variante Delta está levando 
a uma proliferação de infecções 
“nunca vista no passado”, disse 
o ministro da Saúde, Norihisa 
Tamura, ao defender a nova 
diretriz de pedir aos pacientes 
com sintomas mais brandos que 
fiquem em casa, em vez de irem 
ao hospital.

governo estadual, em julho foram 
entregues mais de 10 milhões de 
doses do imunizante, produzi-
dos a partir de 6 mil litros de IFA 
(Ingrediente Farmacêutico Ativo) 
recebidos no dia 26 de junho. Na 
noite do último domingo (1º), 
o instituto recebeu uma carga 
de 2 mil litros de matéria-prima 
para produzir e entregar mais 4 
milhões de doses da CoronaVac. 

As vacinas liberadas ontem 
fazem parte do segundo contrato 
firmado com o Ministério da Saúde, 
de 54 milhões de doses do imuni-
zante. O primeiro, de 46 milhões, foi 
concluído em 12 de maio. Com novo lote, chega a 64,8 milhões total de doses já fornecidas

REUTERS

XX

“A pandemia entra em uma 
nova fase... a menos que tenha-
mos leitos suficientes, não 
podemos levar as pessoas ao 
hospital. Estamos agindo pre-
ventivamente nesta frente”, 
disse Tamura ao Parlamento.

Mas ele sinalizou a possi-
bilidade de reverter a diretriz, 
já que a decisão de pedir que 
alguns doentes fiquem em 
casa gera críticas de espe-
cialistas médicos por colocar 
vidas em risco.

“Se as coisas não saí-
rem como esperamos, pode-
mos revogar a diretriz”, disse 
Tamura, acrescentando que 
a mudança de diretriz foi 

realizada para se lidar com 
a disseminação inesperada-
mente rápida da nova variante.

O Japão testemunha um 
crescimento acentuado de casos 
de covid-19. Tóquio relatou um 
recorde de 4.166 casos novos 
nessa quarta (4).

Na segunda-feira (2), o pri-
meiro-ministro Yoshihide Suga 
disse que só os pacientes de 
covid-19 gravemente doentes e 
correndo risco de agravamento 
serão hospitalizados, enquanto 
os outros se isolarão em casa - 
uma mudança de diretriz que 
alguns temem poder elevar o 
número de mortos.

Autoridades do governista 

Partido Liberal Democrata con-
cordaram em buscar a revo-
gação da diretriz, relatou a 
agência de notícias Jiji nessa 
quarta-feira (4), um eco de ape-
los semelhantes de parlamenta-
res da oposição.

A revolta é mais um con-
tratempo para Suga, que vê o 
apoio a si despencar por causa 
da forma como lida com a 
pandemia antes das eleições 
gerais deste ano.

Pesquisas mostram que 
muitos japoneses se opõem 
à realização da Olimpíada 
enquanto o país patina nos 
esforços para conter a pande-
mia e vacinar a população.
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O Paraná já possui um novo 
modelo para a concessão dos 
3.368 quilômetros de rodovias 
que cortam o Estado. O gover-
nador Ratinho Jr afirmou ontem 
(4), que o Governo do Estado e o 
Ministério da Infraestrutura fecha-
ram uma proposta final: o modelo 
de menor tarifa, sem limite de 
desconto e com garantia de obras 
a partir de um seguro-usuário. 

O comunicado foi feito em 
reunião com deputados esta-
duais no Palácio Iguaçu. No 
mesmo evento, o governador 
anunciou que a Assembleia 
Legislativa vai discutir um pro-
jeto de lei que delega a admi-
nistração e a exploração de 
rodovias estaduais à União. 

“Essa é a pauta mais impor-
tante do Paraná nos últimos 25 
anos. O Estado precisava de 
um modelo mais moderno e 
com um preço mais justo. Com 
esse modelo, desenhado em 
parceria com o governo federal, 
com a Assembleia Legislativa e 
com a sociedade civil, garanti-
mos o menor preço, um grande 
volume de obras e transparên-
cia no leilão. É uma vitória do 
povo do Paraná e estou muito 
confiante de que esse modelo 
vai nos dar uma nova infraes-
trutura”, afirmou o governador.

A rodovia PR-323 consta em 
dois lotes, sendo que a região 
de Umuarama está contem-
plada no lote 4.

A partir do novo modelo, 
vence o leilão a empresa que 
conceder o maior desconto na 

Níveis de aporte
No modelo acordado, estão previstos três níveis de aporte: de 1% a 10%, 
de 11% a 17% e a partir de 18%. Para isso, as empresas precisam investir 
R$ 15 milhões por ponto percentual até 10%, R$ 60 milhões por ponto 
percentual até 17% e R$ 150 milhões por ponto percentual a partir de 

18%. O valor será assegurado por lote, e poderá ser aplicado com diferen-
tes finalidades, a serem decididas em cada lote. Segundo o secretário de 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o uso será condicionado à decisão 

de um comitê com representantes dos governos federal e estadual, da 
Alep, da sociedade civil organizada e da população. As decisões deverão 

passar por audiência pública e pelas agências reguladoras, como a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Esse aporte é a garantia de 

que nós tenhamos empresas sérias e comprometidas com obras desde o 
início do seu contrato. Através de audiências públicas, o próprio usuário vai 
poder decidir como será utilizado o dinheiro que ficou depositado em cada 

um desses lotes como garantia”, reforça o secretário da pasta.

Investimentos
A concessão rodoviária está dividida em seis lotes que totalizam 3,3 mil 

quilômetros de estradas. O conjunto é formado por estradas estadu-
ais (35%) e federais (65%). O projeto prevê investimentos de R$ 44 

bilhões em obras, valor equivalente a 120 anos de orçamento federal 
para rodovias aplicado somente no Paraná. O pacote de concessões 
estima ainda outros R$ 35 bilhões destinados a custos de operação e 
manutenção das vias (OPEX). As obras incluem a duplicação de 1.783 

quilômetros, sendo 90% realizadas até o sétimo ano do acordo. O 
pacote também contempla a construção de 10 contornos urbanos, 253 
quilômetros de faixa adicional nas rodovias já duplicadas, 260 quilôme-
tros de vias marginais e 104 quilômetros de terceira faixa para apoio ao 
trânsito. A proposta inclui, ainda, sinal de wi-fi em todos os trechos de 
estradas, câmeras de monitoramento e iluminação em LED. As novas 

concessões têm validade de 30 anos.

Governo e União
fecham modelo da
concessão de rodovias

tarifa. A proposta prevê que as 
tarifas atuais já cheguem à Bolsa 
de Valores com um desconto 
médio de 30%. A esse valor se 
soma o deságio proposto pelas 
empresas em disputa. “Estamos 
trabalhando com a possibili-
dade de chegar a uma média 
de 45% a 50% de desconto nas 
novas tarifas. Algumas praças 
inclusive podem passar disso”, 
explicou Ratinho Jr.

Associado ao desconto, a 
empresa concessionária precisa 

realizar um aporte financeiro 
para garantir a execução do 
contrato, chamado de seguro-
-usuário. O valor do seguro é 
proporcional ao percentual de 
desconto concedido à tarifa. 

“O aporte dá a garantia que o 
Estado possa utilizar esse dinheiro 
em três vertentes: mais des-
conto na tarifa, novas obras ou, 
se a empresa vier a ter algum 
problema financeiro, assegurar 
a continuidade das obras”, expli-
cou o governador.

GOVERNADOR Carlos Massa Ratinho Junior apresenta o Plano de Concessões de Rodovias durante reunião com deputados estaduais

JONATHAN CAMPOS/AEN

Mudança de rumo
O presidente da Câmara afirmou que não vê nenhum 
fato relevante para desconfiar do sistema de votação, 
mas ressaltou que um modelo mais transparente na 
votação e apuração pode evitar o questionamento 
do resultado das eleições. Segundo ele, houve uma 
mudança de rumo entre os partidos sobre a aprovação 
da proposta. Antes a tendência era aprovação do texto, 
mas devido à temperatura da crise política, os partidos 
estão orientando os deputados a votarem contra a PEC 
135. “Mudanças de rumo são normais no Legislativo, 
temos que ter paciência, agora, se o Senado não 
votar a PEC de 2015, não vai votar a de 2021. 
Não precisamos gerar atritos entre as instituições 
democráticas, isso não vai trazer benefícios. Temos que 
ter calma e deixar o Legislativo decidir”, afirmou Lira.

Tumulto

O deputado federal Reinhold Stephanes Júnior (PSD-
PR) tentou tumultuar a sessão de ontem (quarta-feira, 

4) da CPI da Covid, no Senado Federal, e foi expulso 
pelos integrantes do colegiado. Ele teria intimidado 
os senadores após ser flagrado filmando a reunião e 

criticando a CPI. Durante o depoimento do ex-assessor 
do departamento de Logística do Ministério da Saúde 

coronel Marcelo Blanco, o parlamentar paranaense 
agrediu verbalmente os integrantes do colegiado. Depois 
disso, o vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), acionou a Polícia Legislativa do Senado e ele 
foi retirado do plenário. Randolfe afirmou que pretende 
encaminhar o caso para o Conselho de Ética da Câmara. 

Atritos
Arthur Lira (PP-AL), disse 
ontem (4) que o debate 
sobre o voto impresso está 
mal colocado e defendeu 
prudência e paciência para 
que o Legislativo possa 
decidir sobre o assunto 
sem gerar atritos entre as 
instituições. Nas últimas 
semanas, o presidente Jair 
Bolsonaro tem subido o tom 
nas críticas ao presidente do 
TSE, ministro Luis Roberto 
Barroso, contrário à 
proposta. O voto impresso 
está sendo discutido na 
Câmara por uma comissão 
especial que analisa a 
PEC 135/19. O parecer do 
relator, deputado Filipe 
Barros (PSL-PR), deve ser 
votado ainda hoje (5).

AGÊNCIA SENADO

Investigado
Bolsonaro tem ameaçado a 
realização das eleições, caso 
a PEC não seja aprovada 
pelo Congresso. Em razão 
disso, o TSE decidiu, por 
unanimidade, investiga-lo 
administrativamente sobre 
manifestações contra a 
legitimidade do pleito. O 
tribunal também pediu ao 
STF que inclua o presidente 
da República no inquérito 
que investiga fake news, 
por disseminação de 
informações falsas contra 
as urnas eletrônicas. Lira 
lembra que já há uma PEC, 
de 2015, que regulamenta 
o voto auditável e impresso, 
em tramitação no Senado 
e ressaltou que essa é uma 
decisão do Legislativo.
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Fura-filas da 
vacina pagarão 
multa de R$ 57 mil

A ansiedade para receber 
a vacina contra a covid-19, em 
alguns casos, pode fazer com 
que a pessoa busque meios para 
furar a fila da ordem de vacinação 
estabelecida pelas prefeituras e 
definidas no Plano Nacional de 
Imunização (PMI). Mas esse ato 
agora pode render uma multa 
que varia de R$ 5.754,50 a R$ 
57.545,00 para quem burlar a 
ordem de vacinação.

Desde o dia 27 de julho 
está em vigor no Paraná a lei 
20.649/2021 que pune àqueles 
que burlarem a ordem de prio-
ridade de vacinação.

A proposta foi apresentada 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) pelos deputados 
Requião Filho (MDB), Delegado 
Francischini (PSL), Plauto Miró 
Guimarães (DEM), Ademar Traiano 
(PSDB), Alexandre Curi (PSB), Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) e Boca 
Aberta Júnior (PROS).

Com o avanço da vacinação, 
as denúncias de pessoas que 
furaram a fila diminuíram, mas os 
deputados acreditam que com a 
legislação, e o alto valor da multa, 
os casos deixarão de existir.

“Nós temos tido diversas 
denúncias de fura filas ou mesmo 
de CPFs que tomaram por três 
vezes a vacina. Esse pessoal que 
fura a fila da vacinação tem que 
ser punido exemplarmente”, disse 
o deputado Requião Filho (MDB) 
na época da aprovação da pro-
posta pelos parlamentares.

“Acreditamos que, com essas 
penalidades, os agentes envol-
vidos na aplicação terão mais 
cuidado e respeito à ordem 
definida pelas autoridades”, 
lembrou Traiano.

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep aprovou 
a proposição que trata da desti-
nação das doses remanescentes 
(xepa) contra o novo coronavírus. 
O projeto de autoria de Arilson 
Chiorato (PT), Luciana Rafagnin 
(PT), Requião Filho (MDB) e 
Tadeu Veneri (PT), foi aprovado 
na forma de um substitutivo 

CCJ aprova projeto que
trata da ‘xepa’ da vacina

geral apresentado pelo relator da 
matéria, deputado Nelson Justus 
(DEM). A mudança visa aprimo-
rar a redação dos dispositivos 
e esclarecer como será opera-
cionalizada a destinação das 
doses remanescentes.

A nova redação afirma que 
as doses remanescentes res-
tantes em frascos deverão ser 

destinadas pelas UBSs aos públi-
cos prioritários previstos no Plano 
Estadual de Operacionalização da 
Vacinação (PNO). Finalizada esta 
etapa e existindo doses rema-
nescentes em frascos já abertos, 
estas poderão ser aplicadas nos 
cidadãos que estiverem aptos 
a recebê-las de acordo com o 
Cronograma de cada município.

Prevenção
O Delegado Francischini também explicou que o objetivo da Comis-
são é elaborar uma legislação que evite irregularidades em campa-
nhas de vacinação nos próximos anos. “O nosso objetivo é, ao final 
dos trabalhos, construir uma proposta legislativa de todos os depu-
tados para fechar os gargalos que foram identificados, pois novas 
campanhas devem ocorrer nos próximos anos. Situações detecta-

das hoje servirão de lição para que não se repitam no futuro. Além, 
claro, do encaminhamento de fatos apurados aos órgãos competen-

tes, como Ministério Público e a polícia, se for o caso”, afirmou.

Investigação
Diante das inúmeras denúncias de fraudes na vacinação contra a 
covid-19 no Estado, a Assembleia Legislativa criou uma Comissão 

Especial para investigar. Somente nos primeiros meses de trabalho 
mais de mil denúncias em cerca de 160 municípios paranaenses 

foram recebidas. São acusações diversas, que vão desde desvio de 
doses, utilização de CPF de pessoas mortas e até o uso de influência 

para burlar a ordem de imunização. As informações são do presi-
dente do grupo de trabalho, deputado Delegado Francischini (PSL).

A multa varia de R$ 5.754,50 a R$ 57.545,00 para quem burlar a ordem de vacinação
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O objet ivo,  segundo 
Romanelli, é o de “inibir a prática 
de pessoas que, muitas vezes, 
movidas até pelo desespero de 
não contrair a covid acabam uti-
lizando recursos que não são éti-
cos nem corretos para poder furar 
a fila. Há um critério muito bem 
definido pelo PNI para que a pes-
soa possa receber a vacina”.

As demais penalidades impos-
tas no projeto aprovado pelos 

deputados, como a impossibili-
dade de receber a segunda dose; 
e a impossibilidade de receber 
benefícios ou incentivos fiscais, 
ainda que por meio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio, pelo 
prazo de cinco anos, foram veta-
das pelo governador.

O veto, será encaminhado à 
Assembleia Legislativa e anali-
sado pelos deputados, que pode-
rão mantê-lo ou derrubá-lo.

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

Combate a 
corrupção
A Prefeitura de Maringá é a 1ª 
em todo o Estado a aderir ao 
Time Brasil, projeto da CGU 
(Controladoria-Geral da União) 
com objetivo de combater a 
corrupção. Com a adesão, 
ações como a moralidade 
administrativa e o respeito 
absoluto com a coisa pública, 
que já acontecem na Secreta-
ria de Compliance e Controle, 
serão fortalecidas.

Time Brasil
O Programa Time Brasil tem a 
finalidade de auxiliar estados 
e municípios no aprimora-
mento da gestão pública e no 
fortalecimento do combate 
à corrupção. A secretária 
de Compliance e Controle, 
Camille Faccin, explica que os 
objetivos da adesão pela admi-
nistração municipal consistem 
em desenvolver ações efica-
zes, responsáveis e transpa-
rentes em todos os níveis.

Defesa da 
democracia
O Ministério Público do Paraná 
se manifestou em defesa 
da democracia e contrário a 
quaisquer questionamentos 
aos pilares do estado demo-
crático de direito. “Não há 
como deixar de se posicionar 
o Ministério Público do Paraná 
na linha de sua incondicional 
defesa de nossas trincheiras 
libertárias, arduamente con-
quistadas por tantas gerações 
de combatentes do bom com-
bate. Preservar a democracia, 
repudiando quaisquer abalos 
provocados por ondas despó-
ticas ou autocráticas é nosso 
dever cívico”, disse em nota. 

Fura-fila
Está em vigor a lei que pode 
render uma multa que varia de 
R$ 5.754,50 a R$ 57.545,00 
para quem burlar a ordem de 
vacinação. As inúmeras denún-
cias de fraudes na vacinação 
contra a covid-19 no Estado, 

a Assembleia Legislativa 
criou uma Comissão Especial 
para investigar. Somente nos 
primeiros meses de trabalho 
mais de mil denúncias em 
cerca de 160 municípios para-
naenses foram recebidas. São 
acusações diversas, que resul-
taram na aprovação da lei. 

Com adicional
A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) optou por 
manter a bandeira vermelha 
patamar 2 para agosto, com a 
justificativa dos níveis baixos 
dos reservatórios das usinas 
elétricas do País. A conta 
de luz está com a bandeira 
vermelha patamar 2 desde 
junho de 2021. Na prática, 
isso significa que na conta de 
luz as pessoas pagam, além 
da tarifa comum, um adicional 
de R$ 9,492 para cada 100 
kilowatts-hora consumidos.

Urnas criptografadas
Nas Eleições 2022, os 
eleitores contarão com novas 
urnas eletrônicas protegidas 
pela tecnologia de hardware 
com os mesmos requisitos 
da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Bra-
sil. São mais de 200 mil 
urnas do modelo UE 2020 
que já sairão da fábrica 
protegidas por esse novo 
equipamento certificado.

Urnas  
criptografadas II
A ICP-Brasil é a plataforma 
criptográfica utilizada ofi-
cialmente pelo Brasil e que 
garante autoria, integridade, 
autenticidade, confidenciali-
dade e interoperabilidade a 
qualquer assinatura ou cifra-
gem digital. A partir da certifi-
cação do perímetro criptográ-
fico do hardware da urna, os 
partidos políticos e demais 
interessados terão a garan-
tia de que as assinaturas 
digitais e criptografia supe-
ram os requisitos mínimos de 
qualidade e segurança. 

Patrono
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, foi 
patrono da turma de formandos do 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
da Polícia Militar do Paraná (CAO-
-PR/2021) na terça-feira (3). “Tive a 
honra de participar da formação de 
60 capitães, agora aptos a se tornar 
major e tenente-coronel, um grande 
passo na carreira e no importante 
exercido pela proteção à vida da popu-
lação paranaense”, disse. 

ASSESSORIA
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Doses chegaram à 
12ª Regional acima 
da temperatura

A 12ª Regional de Saúde 
de Umuarama recebeu 14 mil 
doses da vacina contra a covid-
19, no último domingo (1), mas 
não havia realizado a distribui-
ção até ontem (quarta-feira, 4). 
De acordo com a chefia da RS, 
a distribuição aos municípios 
deveria ter sido realizada na 
segunda-feira (2), mas isso não 
aconteceu devido à descoberta 
de uma alteração na tempera-
tura de armazenamento dos 
frascos, que fez com que a 
entrega fosse postergada.

Viviane Herrera, chefe da 
12ª Regional de Saúde, com 
sede em Umuarama, explica 
que a normativa do Ministério 
da Saúde indica que os imu-
nizantes sejam armazenados 
entre 2 e 8 graus e as doses 
que chegaram a Umuarama 
estavam um grau acima do 
recomendado. “Elas estavam 
um pouquinho acima do que 
é preconizado e por precaução 
decidimos segurar essas doses. 
Acredito que hoje ou amanhã o 
Ministério da Saúde já deve ter 
o posicionamento”, destacou.

E m  n o ta ,  a  Reg i o n a l 
informou que existe uma 
“margem de segurança de 

Cidade registra apenas 18 casos
de covid-19 nas última 24 horas

Em pouco mais de 17 
meses, quando teve início 
a pandemia de coronavírus, 
38.015 pessoas buscaram 
atendimento médico, tanto 
no Ambulatório de Síndromes 
Respiratórias (conhecido 
como Tenda Covid) quanto 
nas unidades básicas de 
saúde, apresentando sinto-
mas de gripe. Isso representa 
uma média de 2,2 mil pessoas 
por mês (74 por dia).

Desse total, 20.824 casos 
foram descartados e 15.515 
confirmados, com 1.672 pes-
soas fazendo o tratamento em 
suas residências e 13.531 pes-
soas se recuperaram.

Nenhuma morte foi anun-
ciada no Boletim Covid de 
ontem (quarta-feira, 4), ficando 

temperatura para que ocorra 
o uso dessas vacinas”.

Os imunizantes que chega-
ram são Pfizer, AstraZeneca e 
Coronavac tanto de dose um, 
quanto de dose dois.

Apesar disso, a chefia da 
12ª Regional de Saúde res-
salta que não há perigo na 
vacinação. “A população deve 
continuar a se vacinar, isso 
foi uma medida preventiva”, 
salientou Herrera.

O Ministério da Saúde 
orienta as secretarias de saúde 
a “manter o intervalo de 12 
semanas entre as doses das 

vacinas Pfizer e AstraZeneca, 
mesmo com a circulação da 
variante Delta no país”.

VACINÔMETRO
De acordo com o ‘vaci-

nômetro’ divulgado pela 
Prefeitura de Umuarama até 
ontem (quarta-feira 4), haviam 
sido imunizados 58.080 pes-
soas haviam recebido a pri-
meira dose da vacina contra 
a covid-19 e 23.401, estavam 
totalmente imunizadas com as 
duas doses, além de 2.527 pes-
soas que estavam totalmente 
imunizadas com a dose única.

EM nota, a Regional de Saúde informou que existe uma “margem de segurança de tempera-
tura para que ocorra o uso dessas vacinas

AMERICO ANTONIO/SESA

o total de óbitos em 295. Há 
ainda 1.676 casos sendo tra-
tados como suspeitos.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Umuarama, 18 
novos casos de covid-19 foram 
confirmados ontem, sendo 
oito mulheres e 10 homens. 

Não houve alteração no sis-
tema de controle de leitos de 
enfermarias e UTIs, realizado 
pela Macrorregional de Saúde 
de Maringá, com o registro 
da ocupação de 18 dos 37 
leitos de UTI e 33 dos 64 da 
enfermaria.

DE acordo com a Secretaria de Saúde de Umuarama, 18 novos casos de covid-19 foram 
confirmados ontem, sendo oito mulheres e 10 homens
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Rasante 
Há um mistério maior a ser solucionado pela Polícia Federal sobre 

o jatinho Gulfstream G4, ano 1982, de matrícula turca TC-GVA 
apreendido ontem com 1,3 tonelada de cocaína após aterrissagem no 

Aeroporto de Fortaleza. A aeronave está em nome da ACM Airlines, 
segundo um site especializado, mas fontes do setor afirmam à Coluna 
que pertenceria à Força Aérea da Turquia. Uma página de site norte-

americano especializado em aviação executiva também cita o Governo 
como proprietário. A reportagem não conseguiu até o fechamento o 
contato com a Embaixada em Brasília para confirmação se o avião foi 

vendido para empresa privada. 

Desce agora!
O comandante turco e um 
passageiro espanhol foram 
presos. A PF não dá mais detalhes 
do flagrante que, segundo 
consta, seria parte de uma 
investigação já em andamento. 

Turismo onde?
Antes do flagrante, virou piada 
entre policiais a resposta do 
espanhol, indagado sobre o que 
veio fazer no Brasil: turismo no 
aeroporto de Guarulhos. Foi 
o suficiente para o delegado 
desconfiar. 

Rolos (e de filmes)
A Prefeitura de São Paulo e o 
Governo do Estado estudam 
fazer uma proposta ao Governo 
Federal para assumir a 
Cinemateca, cujo prédio-sede é 
da gestão municipal.

Araújo na urna
O ex-chanceler Ernesto 
Araújo se reuniu com Roberto 
Jefferson e foi convidado pelo 
presidente do PTB a se filiar 
ao partido. Há indicativo de 
que o diplomata pode disputar 
uma vaga na Câmara Federal. 
Como publicamos, o presidente 
Bolsonaro quer fazer uma 
bancada forte no Congresso 
na eleição do ano que vem. E 
incentiva subordinados. 

Cabe no crachá?
A pastora Morgana, mulher 
de confiança do presidente 
Bolsonaro na Paraíba, retorna 
ao Governo. Ela recusou convite 
da ministra Damares Alves, mas 
aceitou o chamado do próprio 
chefe da nação. Morgana 
será coordenadora-geral da 
Comissão Interministerial de 
Avaliação do Departamento 
de Gestão e Relações 
Institucionais da Secretaria 
Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (Ufa!). O que 
ela vai fazer?, também não 
entendemos, mas a nominação 
deve caber no crachá. 

Contraditório 
Uma reportagem publicada no 
início dos anos 90 em jornal do 
Rio, da repórter Daniela Sholl, 
e que circula desde ontem 
em grupos de WhatsApp, 
deixa Bolsonaro em situação 
constrangedora. À época, em 
reunião com militares que 
defendiam mais nomes da classe 
nas eleições, o então deputado 
defendeu veementemente o 
voto eletrônico. 

STM
Toma posse hoje como 
presidente Superior Tribunal 
Militar o Almirante de Esquadra 
Cláudio Portugal de Viveiros, 
com a aposentadoria do ministro 
Marcus Vinicius Oliveira dos 
Santos. Viveiros tem 46 anos de 
serviços à Marinha.

Tiro em Jair...
A oposição, especialmente o 
Psol, anda intransigente quando 
o assunto é Israel. Dois acordos 
firmados pelo Brasil, um deles 
de 2010, não foram votados 
ontem na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. Por 
pura implicância da esquerda. O 
Psol deixou claro que, enquanto 
o presidente for Bolsonaro, 
acordo com Israel não passa.

... e em Lula
Um dos acordos, sobre informação 
classificada, pretende apenas 
adequar um assinado por Lula da 
Silva, à Lei de Acesso à Informação. 
Já o de segurança pública e 
combate ao crime organizado foi 
vetado por ter sido assinado por 
Bolsonaro e ser relatado pelo filho 
deputado, Eduardo.

Pé na estrada
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
Salvador, Fortaleza, Campos 
do Jordão, Natal, Goiânia e 
Florianópolis foram os destinos 
mais procurados por passageiros 
da ClickBus, aplicativo de venda 
de passagens, durante julho. 
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Ano Epidemiológico terminou com 143 
casos de dengue e nenhuma morte

A Vigilância em Saúde 
Ambiental e Epidemiológica, 
órgão da Secretaria de Saúde 
de Umuarama, encerrou 
nesta semana o chamado 
Ano Epidemiológico da den-
gue (iniciado em 26 de julho 
de 2020). Neste período, 1.122 
notificações foram registradas 
e 979 casos foram descartados 
(87,2%). O número de casos 
confirmados da doença fechou 
em 143 – quase 12 casos por 
mês – e a boa notícia é que 
nenhuma morte pela doença 
foi registrada.

De acordo com o Informe 
Técnico emitido semanalmente, 
139 casos de dengue eram 
autóctones, ou seja, a doença 
foi adquirida em Umuarama 
mesmo – outros quatro casos 
foram importados. “Neste ano, 
em nenhum momento a cidade 
teve indicação de surto, quando 
fica em estado vermelho. Em 
alguns bairros até tivemos de 
fazer um esforço concentrado 
para a eliminação de focos, 
mas graças ao trabalho de nos-
sos agentes e a dedicação dos 
moradores, mantivemos um 
quadro estável”, comenta 
Carlos Roberto da Silva, chefe 

Estado registra 25 casos e seis óbitos da variante delta

Transmissão comunitária
Na última semana o Paraná confirmou a transmissão comunitária 

da delta no Paraná. O conceito é definido quando o contágio entre 
pessoas ocorre no mesmo território, entre indivíduos sem histórico 
de viagem e sem que seja possível definir a origem da transmissão.

Até agora o Paraná soma 765 amostras sequenciadas, sendo 459 
para a variante P.1 (gama, brasileira) – o Estado considera 457 

casos, pois duas pacientes coletaram duas amostras em períodos 
diferentes, dois casos de P.1.1, seis casos de P.1.2 e 10 casos da 

variante B.1.1.7 (alpha - Reino Unido).

A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou ontem (quar-
ta-feira, 4) mais 25 casos e seis 
óbitos da variante delta no 
Paraná. Agora, o Estado soma 
54 casos e 18 óbitos da cepa 
B.1.617, do vírus da Covid-19. 
As informações foram repas-
sadas por meio do relatório 
de circulação de linhagens 
Sars-CoV-2, por sequencia-
mento genômico, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os novos casos foram 
confirmados nos municípios 
de Fernandes Pinheiro (6), 
Curitiba (5), Araucária (2), 
Campo Largo (2), São José 
dos Pinhais (2), Agudos do 
Sul, Almirante Tamandaré, 
Campina Grande do Sul, 
Fazenda Rio Grande, Irati, 
Imbituva e Pinhais. São 13 
mulheres e 11 homens com 
idades que variam de 12 a 88 
anos, além de um homem de 
55 anos com residência fixa em 
Nova Monte Verde, no estado 
do Mato Grosso, que estava em 
Curitiba para tratamento.

Dentre os novos casos, 
os seis óbitos foram registra-
dos em Campo Largo, São 
José dos Pinhais, Fernandes 
Pinheiro, Irati, Imbituva e Nova 
Monte Verde (MT). São quatro 
homens e duas mulheres, com 
idades entre 42 e 88 anos.

Assim que o relatório é 
enviado pela Fiocruz, a Sesa 
entra em contato com as 
Regionais de Saúde, que por 
sua vez comunicam os muni-
cípios de residência dos casos 
confirmados para iniciarem a 
investigação epidemiológica. 
Este processo inclui dados 
desde o início dos sintomas, a 

realização do exame, se houve 
internação e se o caso é con-
siderado como cura ou óbito.

GERAL
Ao todo, o Paraná já confir-

mou 54 casos e 18 óbitos pela 
variante. São nove casos e dois 
óbitos em Curitiba, nove casos 
e um óbito em Fernandes 
Pinheiro, quatro casos e dois 
óbitos em Apucarana, quatro 
casos e dois óbitos em São 
José dos Pinhais, três casos 
e três óbitos em Piên, quatro 
casos e um óbito em Araucária, 
dois casos e dois óbitos em 
Irati, dois casos e dois óbitos 

em Imbituva, um caso e um 
óbito em Mandaguari, dois 
casos e um óbito em Campo 
Largo, dois casos em Piraquara, 
dois casos em Pinhais e dois 
casos em Fazenda Rio Grande.

Também há um caso 
confirmado em Almirante 

Tamandaré, Agudos do Sul, 
Campina Grande do Sul, 
Colombo, Campo Mourão, 
Francisco Beltrão e Rolândia 
e, por fim, o caso e óbito de 
Nova Monte Verde (MT), que 
será informado e direcionado 
ao estado de residência.

da Vigilância Ambiental.
Ele indica que com relação 

à classificação das unidades de 
saúde por incidência de focos do 
mosquito Aedes aegypti, estão 
em estado de alerta (com o 
registro de 1 a 3 casos) o Jardim 
Lisboa, 1º de Maio, Guarani, 
Anchieta, Jardim Cruzeiro, Posto 
Central, 26 de Junho, Jardim 

União, Jardim Panorama, 
Conjunto Sonho Meu e Parque 
Industrial. Já as regiões com 
baixa incidência (com zero 
a um caso de dengue) estão 
Parque Jabuticabeiras, Bem 
Estar, Centro de Saúde Escola 
(Unipar sede), Jardim Cidade 
Alta, São Cristóvão, Parque 
San Remo, Ouro Branco e 

Vitória Régia.
Quando se fala em número 

de casos confirmados, a região 
com mais resultados positivos 
é a do Guarani-Anchieta, com 
22 pessoas contaminadas (no 
ano). Em segundo lugar está 
o Posto Central e o Jardim 
Panorama (com 14 casos), 26 
de Junho (11), Jardim Lisboa 

(9), Jardim Cruzeiro e Cidade 
Alta (7 casos cada), Vitória 
Régia (6), San Remo, Jardim 
União, Ouro Branco, Parque 
Industrial e Sonho Meu (5 casos 
cada), Lovat, 1º de Maio e Serra 
dos Dourados (4 casos cada), 
São Cristóvão e área rural (3 
casos cada) e Jabuticabeiras e 
Bem Estar (com 2 casos cada).

QUANDO se fala em número 
de casos confirmados, a região 
com mais resultados positivos é 
a do Guarani/Anchieta, com 22 
pessoas contaminadas

ASSESSORIA/SECOM
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Assistência Social recebe alimentos
na 2ª fase do Compra Direta Paraná

As primeiras cestas de ali-
mentos repassadas pela fase 
dois do Programa Compra 
Direta Paraná foram recebi-
das ontem (4), no Centro de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos da Pessoa Idosa 
(SCFVI), pelo prefeito Celso 
Pozzobom e pela secretá-
ria municipal de Assistência 
S o c i a l ,  I za m a ra  A m a d o 
de Moura. O programa é 
fruto de convênio entre o 
município e a Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e Abastecimento (Seab), 
por meio do Departamento 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Desan).

A  s e c retá r i a  I za m a ra 
explicou que serão repassa-
das em torno de 100 a 120 
cestas por semana aten-
dendo centenas 500 famílias 
a cada mês, que enfrentam 
situação de vulnerabilidade 
em virtude da pandemia ou 
de outras dificuldades. “Os 
beneficiários são famílias 
atendidas pela política de 
assistência social do muni-
cípio, encaminhadas pelos 
centros de referência da 
assistência social, e cada 

Diretores recebem treinamento para
reduzir os risco de contágio de covid

Uma reunião técnica com a 
coordenação da Vigilância em 
Saúde do Trabalhador (Visat) 
e as diretoras de instituições 
de ensino da Prefeitura de 
Umuarama, marcou o rigor 
com que a administração 
municipal tem com a questão 
da prevenção ao coronavírus. 
Foram apresentadas ações 
para redução do risco de con-
tágio do vírus Sars-CoV-19 em 
todos os ambientes escolares.

A enfermeira Edinalva 
Almeida Mota, coordenadora 
da Visat, disse que o encon-
tro realizado ontem (quarta-
-feira, 4) é o primeiro de uma 
série de reuniões e capaci-
tações que serão realizadas 
na cidade. “Além dos direto-
res das escolas, faremos com 
equipes pedagógicas das esco-
las, inclusive as estaduais e 
particulares. A Visat também 
cumpre na próxima semana 

cronograma de inspeções em 
todas as escolares munici-
pais. O objetivo é verificar in 
loco o cumprimento de medi-
das preventivas e de mitigação 
dos riscos da covid-19 para os 
trabalhadores das institui-
ções escolares, uma vez que 
há muito todas já receberam 
orientações da Visat de como 
proceder”, esclareceu.

Entre as várias pautas abor-
dadas, Edinalva afirmou que a 
Vigilância visa a promoção da 
saúde e a redução da morbi-
mortalidade da população tra-
balhadora. “Por meio da inte-
gração de ações que enfrentam 
quadros graves, apresentamos 
modelos de desenvolvimento 
de processos produtivos para 
saúde preventiva, como a exi-
gência rigorosa e regular do 
checklist para todos os servi-
dores, funcionários, terceiri-
zados e fornecedores antes de 

adentrarem a instituição esco-
lar”, especificou.

Edinalva informou que 
o município tem agido com 
um rigor ainda maior que 
definido pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) na 
decisão de afastar as pessoas 
com suspeita de contamina-
ção. “A Sesa preconiza que o 
afastamento [do trabalhador] 
deve dar-se após três exames 
PCR, mas nós, da administra-
ção municipal, já indicamos 
o afastamento imediato de 
todas as pessoas que tive-
ram contato sem máscara, a 
menos de 1,5 metro, com uma 
pessoa que positivou para o 
coronavírus. É uma forma de 
bloquear a cadeia de contá-
gio e mantermos todos em 
segurança”, observou.

As secretárias municipais 
de Saúde, Maria Harue Takaki, 
e Educação, Mauriza de Lima 

Menegasso, também partici-
param da reunião, que con-
tou ainda com a presença de 
fiscais e coordenadores da 
Visat. “A pandemia nos trouxe 
propostas completamente 
diferentes para nossa forma de 

agir. É um momento de desen-
volvermos a empatia e a soli-
dariedade, porque todos os 
seres são vulneráveis. Afastar 
não significa segregar, mas 
demonstrar cuidado com nos-
sos trabalhadores”, resumiu.

família será atendida con-
forme as suas necessidades 
nutricionais”, informou.

O prefeito Celso Pozzobom 
agradeceu a parceria do 
Estado, que considera impor-
tante para auxiliar às famílias 
neste momento difícil, e para-
benizou a Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais 
de Umuarama (Cooperu) 
por ter participado do cha-
mamento público da Desan 
e aderido ao programa. “A 
ajuda está garantida por 
alguns meses, com repasses 
semanais que vão beneficiar 
muitas famílias, e se soma 
aos esforços do município 
que também distribui cente-
nas de cestas verdes sema-
nalmente”, lembrou.

A Prefeitura atende cerca 
de 800 famílias/ mês com 
a doação de mais de 200 
cestas verdes do Banco de 
Alimentos, com distribui-
ção semanal. Ontem, as ces-
tas foram montadas na sede 
do SCFVI, ao lado do Clube do 
Vovô. A Assistência Social tam-
bém tem atuado na doação de 
alimentos a famílias em vulnera-
bilidade social, está preparando 

o programa Bolsa Umuarama 
e presta orientações sobre os 
auxílios governamentais, entre 
outros serviços.

“A demanda aumentou 
com o início da pandemia, 

pois muitas famílias perderam 
renda e enfrentam dificuldades 
para sustentar os filhos”, disse 
Izamara. “Graças ao empe-
nho do município na aquisição 
dos alimentos e também às 

parcerias, como esta de hoje, 
tem sido possível atender a 
um grande número de famílias, 
além das pessoas em situação 
de rua e demais necessitados”, 
completou a secretária.

O objetivo é verificar in loco o cumprimento de medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos da covid-19 para os trabalhadores das instituições escolares

ASSESSORIA/SECOM

NA entrega simbólica, o prefeito Celso Pozzobom parabenizou a Cooperu por ter aderido ao programa

ASSESSORIA/SECOM
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

O serviço que vem do coração  

Nós servimos: Pessoas experientes de 
ao redor do mundo tiveram a oportuni-
dade de liderar nossa grande associa-
ção nos seus mais de 100 anos de his-
tória. Embora cada presidente interna-
cional traga uma perspectiva e experi-
ência própria para Lions Clubs Interna-
tional, há (e sempre haverá) uma única 
constante que une todos os Leões: o 
serviço. Tendo isso como guia, cada 
presidente se compromete em ajudar 
os clubes a aumentarem os serviços e, 
como resultado, o impacto deles nas 
comunidades locais e globais.  

O serviço que vem do coração: Os Leões 
são uma família como nenhuma outra. 
E com os corações unidos no servir, 
elevaremos as nossas comunidades no 
mundo todo. Porque em momentos de 
grandes necessidades, somente uma 
paixão maior por servir pode tornar o 
mundo um lugar melhor para todos os 
povos. O AMOR TRANSFORMANDO VIDAS.  

PM recupera três caminhonetes 
roubadas na região de Icaraíma

Policias militares que 
atuam na região da divisa 
entre Paraná e mato Grosso do 
Sul recuperaram entre a tarde 
e a noite de terça-feira, (3), três 
caminhonetes. Todas estavam 
preparadas para serem utiliza-
das em ações ilícitas.

Por volta das 16h, equipes 
do grupo Rotam do destaca-
mento de Icaraíma recupera-
ram duas delas no distrito de 
Vila Rica do Ivaí.

Os policiais realizaram moni-
toramento, até que encontra-
ram os veículos na área rural. 
Foram localizadas uma Hilux 
(que havia sido roubada em 
Juranda) e uma Mitsubishi 
L200 Triton (produto de roubo 
na cidade de Matão/São Paulo), 
ambas levadas por bandidos no 
ano passado.

Os dois veículos estavam 
com placas dublês (que per-
tencem a outras caminhone-
tes com as mesmas caracte-
rísticas) e a Hilux ainda estava 
preparada para ser utilizada no 
contrabando.

Um ladrão entrou no 
Centro Paroquial de Moreira 
Sales, usando uma janela do 
banheiro, e depois quebrou 
uma porta de vidro que sepa-
rava dois ambientes.

Já no interior do Centro 

Gatuno invadiu a igreja e
levou R$ 1.5 mil do dízimo

Paroquial, o criminoso teve 
acesso ao local onde estava 
guardado o dinheiro arre-
c a d a d o  n a  ce l e b ra ç ã o , 
somando aproximadamente 
R$ 1.500 em espécie, que 
foram subtraídos.

O furto foi percebido na 
noite da última segunda-feira 
(2) e uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada, mas não 
encontrou pistas que pudes-
sem levar ao ladrão. No local 
não há câmeras de segurança.

Na ocasião, ninguém foi preso 
e os veículos foram levados para a 
delegacia de Icaraíma.

GUARDANDO PARA 
UM AMIGO

Já em Ivaté, um homem 
de 24 anos foi encaminhado 
para a delegacia, acusado de 
receptação, após ser flagrado 
com uma caminhonete Hilux 
SW4, que havia sido roubada 
em Pernambuco.

De acordo com informa-
ções do 25º Batalhão de Polícia 
Militar, as equipes receberam 
informações de que havia um 
veículo dublê (com placas fal-
sas) estacionado na garagem 
de uma residência situada à 
rua Perimetral.

No local eles encontraram o 
automóvel e falaram com o mora-
dor sobre a denúncia. O homem 
disse que o veículo era de um 
amigo e que ele estava apenas 
guardando. Contudo, não soube 
dizer o nome do suposto amigo 
e também não informou a proce-
dência do veículo.

Foi feita uma checagem, até 
que os policiais descobriram 
que, na verdade, o carro era 
roubado e havia um alerta emi-
tido no estado de Pernambuco. 
O morador foi preso e levado 
à delegacia juntamente com o 
veículo recuperado.

VEÍCULOS recuperados foram levados à Delegacia de Icaraíma e uma pessoa foi autuada por receptação

DIVULGAÇÃO

Dois homens foram 
presos na noite da 
terça (03), em Espe-
rança Nova, acusados 
de tráfico de drogas. 
Com eles a PM en-
controu 1,4 quilo de 
maconha. A dupla foi 
flagrada ocupando um 
Fiat Siena, no centro 
da cidade, durante 
uma abordagem de ro-
tina. Na averiguação, 
a droga foi encon-
trada. Os traficantes 
disseram que adquiri-
ram a maconha em São 
Jorge do Patrocínio 
pela quantia de 
R$ 800.

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

Duas novas ferramentas foram adquiridas e estão sendo
usadas pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis

Inovação: Unipar investe em ferramentas
virtuais para os cursos de graduação

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

Cursos que integram o 
Núcleo de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade 
Paranaense – Unipar, como 
por exemplo, Administração 
e Ciências Contábeis, agora 
podem contar com 
ferramentas de inovação 
para as aulas.

A ferramenta Simulare é um 
jogo empresarial que pode 
ser aplicado para fins 
educacionais ou corporati-
vos. Tudo acontece on-line, 
com uma metodologia de 
aprendizado diferente, que 
permite aos participantes a 
integração dos seus conheci-
mentos de gestão em um
ambiente virtual que simula 
a realidade empresarial. “A 
ferramenta amplia as nossas 
possibilidades, pois conse-
guimos aplicar o conteúdo 
teórico de forma prática”, 
explicou o professor do 
curso de Ciências Contábeis, 
José Luiz Borsatto, acres-
centando que o corpo 
docente foi capacitado para 
utilizar a plataforma.

Outra ferramenta adquirida
pela Unipar foi o WebSimu-
lador Bernard, voltado à 
capacitação gerencial, seu 
uso também representa 
qualidade e inovação no 
processo de aprendizagem. 
Para o curso de Adminis-
tração, a professora Thalita 
Gonçalves vai trabalhar 
neste segundo semestre a 
linha do setor industrial. 
“Com esse simulador será 
possível reproduzir 
condições de operação das 
principais áreas funcionais 
de uma indústria, como 
gestão da produção, custos, 
administração financeira, 
vendas e recursos humanos, 
isso é valioso para o ensino”, 
expôs.

Segundo o coordenador do 
Núcleo de Ciências Sociais 
Aplicadas, professor Clóvis 
Uliana, esse investimento da 
Unipar demonstra a preocu-
pação em oferecer comple-
mentos significativos aos 
alunos, uma vez que ter este 
tipo de ferramenta na 
Instituição eleva a qualidade 
dos cursos. 

Agência do Trabalhador chega ao
4º lugar no PR em contratações

Umuarama foi a quarta 
cidade do Paraná em volume 
de contratações de mão de 
obra (números absolutos) com 
intermediação das Agências do 
Trabalhador em julho de 2021, 
de acordo com relatório do 
Departamento do Trabalho e 
Estímulo à Geração de Renda da 
Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf). Os 
números foram divulgados no 
início desta semana.

O ranking de contratações é 
liderado por Curitiba, com 915 
trabalhadores colocados no 
mercado de trabalho, seguida 
por Cascavel (712), Palotina (412) 
e Umuarama, que teve 408 pes-
soas contratadas com o apoio 
da Agência do Trabalhador. 
Outras cidades importantes 
do Noroeste tiveram desem-
penho bem inferior – casos de 
Cianorte (124 contratações), 
Paranavaí (78) e Campo Mourão 
(35). Na região Oeste, Toledo 
fechou o mês passado com 220 

Teatro online vai abordar Bullying,
racismo e preconceito como temas

O espetáculo “A Vida de 
Ben” tem como foco central 
conscientizar jovens e adoles-
centes sobre os graves danos 
que o bullying pode causar 
em crianças e adolescen-
tes. E a Fundação Cultural de 
Umuarama apoia e divulga a 
peça musicada, que será apre-
sentada de forma on-line em 
uma live que vai ao ar no pró-
ximo domingo (8), com nova 
encenação no sábado seguinte 
(14), sempre às 16h.

Roberta Melo, autora da 
obra, relata que buscou abordar 

o bullying e expor os traumas e 
marcas psicológicas nas vidas 
dos quatro personagens: Ben, 
um adolescente muito tímido, 
que é perseguido por Catinha, 
Gus e Tony, simplesmente por 
ter cabelos compridos. “Ao 
desenrolar da história, desco-
bre-se que todos aqueles que 
praticam o bullying, sofrem ou 
sofreram algum problema pes-
soal. Todas as histórias repre-
sentadas retratam um cenário 
de insegurança e em como estes 
adolescentes se posicionarão no 
mundo futuramente”, detalha. 

“Acreditamos que inclusão não 
é apenas falarmos sobre defi-
ciências e dificuldades, mas 
sim incluí-los num contexto 
geral, mostrando que somos 
todos iguais”, pontua o figuri-
nista André Martins.

Por ser apresentada no for-
mato digital, a peça musicada “A 
Vida de Ben” deve atingir grande 
público, destacando que é intei-
ramente gratuita e para assistir 
à peça basta acessar os links 
do canal do Youtube, para o 
dia no site oficial da prefeitura 
de Umuarama.

contratações em 10º no Estado.
O Paraná conta com 216 

Agências do Trabalhador e nos 
últimos meses, apesar dos efei-
tos da pandemia, Umuarama 
vem se destacando tanto na 
geração de empregos quanto na 
manutenção das vagas preen-
chidas. “Com as contratações 
do último mês, nossa agência 
já cumpriu a meta de coloca-
ções estabelecida para o ano. 
Recebemos uma meta anual da 
Sejuf de 1.398 colocações e, com 
as 408 de julho, já atingimos 
1.440 acumuladas no primeiro 
semestre”, anunciou o secre-
tário de Indústria, Comércio 
e Turismo do município, 
Edvaldo Ceranto Júnior.

Os resultados se devem à 
confiança dos empregadores 
na economia do município, 
expandindo o corpo funcional 
das empresas ou abrindo novos 
negócios, e também ao trabalho 
da agência, que tem sido efe-
tiva na seleção de currículos e 

indicações de candidatos para 
preencher as vagas ofertadas. 
“A geração de empregos é 
consequência do desenvolvi-
mento econômico, dos inves-
timentos que temos feito nos 

últimos anos para melhoria 
na infraestrutura do muni-
cípio e do apoio aos setores 

ASSESSORIA/SECOM

O Estado possui 216 Agências do Trabalhador e nos últimos meses, a de Umuarama está em destaque na geração de empregos

de produção, transformação 
e comercialização”, avaliou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Covid no Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde 
divulgou ontem (4) mais 3.219 
casos confirmados e 97 mortes 
pela covid-19 no Paraná. Os 
números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores e 
não representam a notificação 
das últimas 24 horas. Os dados 
acumulados do monitoramento 
da doença mostram que o 
Estado soma 1.382.998 casos 
confirmados e 35.323 óbitos. 
Os casos confirmados 
divulgados nesta data são de 
janeiro (30), fevereiro (35), 
março (122), abril (109), maio 
(500), junho (184), julho (737) e 
agosto (1.502) de 2021.

Internados
O informe relata que 1.082 
pacientes com diagnóstico 
confirmado de covid-19 estão 
internados. São 811 pacientes 
em leitos SUS (474 em UTIs 
e 337 em enfermarias) e 271 
em leitos da rede particular 
(130 em UTIs e 141 em 
enfermarias). Há outros 1.465 
pacientes internados, 728 
em leitos de UTI e 737 em 
enfermarias, que aguardam 
resultados de exames. Eles 
estão nas redes pública e 
particular e são considerados 
casos suspeitos de infecção 
pelo Sars-CoV-2.

Óbitos
Morreram 97 pacientes em: Curitiba 
(36), Maringá (13), Araucária (7), 
Foz do Iguaçu (3), Vitorino (2), 
São José dos Pinhais (2), Ponta 
Grossa (2), Pinhais (2), Peabiru (2), 
Mariluz (2), Cascavel (2) e Campo 
Mourão (2). A Sesa registra ainda a 
morte de uma pessoa que residia 
em Turvo, Toledo, Tijucas do Sul, 
Santa Tereza do Oeste, Rosário 
do Ivaí, Porto Barreiro, Pontal do 
Paraná, Paranaguá, Mandirituba, 
Laranjal, Ibiporã, Guaratuba, 
Francisco Beltrão, Carlópolis, 
Capanema, Cantagalo, Campo 
Largo, Cambé, Boa Ventura de São 
Roque, Bandeirantes, Arapongas e 
Almirante Tamandaré.
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CELTA 1.0 LT 11/12 PRETO COMPLETO R$ 28.900,00

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

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

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 148.900,00

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

HONDA HR-V EX  19/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

CONTRATA – SE 
A empresa Curtume Panorama, 

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

próprio. Interessados entrar 
em contato pelo fone 44 

3621-1600 falar com Débora 
ou enviar curriculum para 

debora@curtumepanorama.
com.br. Contratação imediata!

Matheus Cunha ainda é dúvida
na Seleção Olímpica para final

Ontem (quarta-feira, 4), 
a CBF anunciou que o ata-
cante Matheus Cunha segue 

Terremoto
Os jogadores da seleção brasileira levaram um susto na madrugada 
de ontem. A cidade de Narita, onde a delegação esteve hospedada 

para a grande final, foi atingida por tremores. Foram registrados 
terremotos de 4,7 e 6 graus na costa de Ibaraki. Na hora do ocorri-
do, a delegação brasileira estava dormindo. Presidente da Federa-
ção de Tocantins e chefe da delegação da seleção brasileira mas-
culina de futebol no Japão, Leomar Quintanilha declarou que viu 

algumas pessoas comentarem algo. Porém, alguns, assim como ele, 
não sentiram os tremores. “As construções daqui são preparadas 

para isso, os prédios contam com amortecimento”, explicou.

em tratamento de uma lesão 
muscular e ainda é dúvida para 
a final do torneio de futebol 
dos Jogos Olímpicos. A deci-
são será no sábado, contra a 
Espanha, às 8h30 (de Brasília).

Matheus Cunha sofreu uma 
contratura muscular na coxa 
esquerda na partida contra 
o Egito, válida pelas quar-
tas de final das Olimpíadas. 
O atacante o autor do gol 
que garantiu a classificação 
do Brasil para a semifinal 

diante do México.
Contra os mexicanos, 

Paulinho foi o escolhido de 
André Jardine para ocupar a 
vaga no ataque. Cunha seguirá 
sendo avaliado diariamente

“Torcemos muita pela 
recuperação do Cunha. É o 
artilheiro do nosso ciclo olím-
pico, nos ajuda bastante. Tem 
mais a característica do cen-
troavante, pode jogar como 
falso nove. Fica minha torcida 
pela recuperação do Cunha 

pra que ele possa se recupe-
rar e jogar essa final”, afirmou 

ATLETA sofreu contratura muscular na coxa esquerda na partida contra o Egito, válida 
pelas quartas de final das Olimpíadas

A equipe de Ginástica Rítmica Unipar/Agru participou de mais uma etapa 
do Campeonato Paranaense de GR, realizado no último sábado (31). 
A categoria Juvenil foi representada pelas ginastas Camilly Melo, Beatriz 
Celini, Maria Luiza Santander e Camila Brezina. Com o aparelho bola, as 
atletas fizeram bonito no tapete. A competição aconteceu de forma remota 
e foi transmitida pelo canal da Federação Paranaense de Ginástica, no You-
tube. O time está sob a responsabilidade das professora Pollyana Moreno 
(técnica) e Lorena Crivelaro (auxiliar técnica).

ASSESSORIA

Bruno Guimarães em entre-
vista coletiva.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

A Lua segue firme na sua Casa das Finanças e forma 
aspectos positivos com Marte, o que garante deter-
minação extra para você correr atrás do dinheiro. Além 
de ficar de olho nas oportunidades, você pode dar o 
pontapé inicial em um novo negócio.  Marte também 
alerta: mantenha a harmonia no lar e não deixe uma 
besteira virar discussão.

A Lua inferniza o seu astral e recomenda um pouco 
mais de cautela e discrição ao longo do dia para não 
se aborrecer. Evite desabafar com qualquer pes-
soa, comentar seus problemas ou seus planos para 
o futuro, pois há risco de se abrir com quem não 
merece confiança. Use a sua intuição para não cair 
nas armadilhas de gente falsa e oportunista.

A Lua na Casa 11 estimula você a pensar mais no 
futuro e nos seus ideais de vida. E Marte em Virgem 
garante determinação, confiança e coragem extras 
para você batalhar pelos seus objetivos com toda 
garra e disposição. Só precisa ter cuidado para não ir 
com muita sede ao pote.

O desejo de crescer e progredir na vida será enorme e 
incentivará você a investir em coisas que possam abrir 
novas portas para você na profissão. Além de buscar 
cursos e seguir os exemplos de pessoas bem-suce-
didas, você deve investir nas parcerias e somar for-
ças com outras pessoas para alcançar seus objetivos. 
Aposte no trabalho em equipe.

 Você vai contar com todo apoio do céu para promo-
ver as transformações que mais deseja em sua vida. 
Marte na Casa 8 dá garra e coragem para mudar o 
que incomoda. É um bom momento para correr atrás 
de um novo emprego ou para mostrar seu envolvi-
mento com o trabalho e conquistar mais estabilidade 
no cargo que ocupa.  

A Lua garante muita sorte e energia para você. Seu 
bom humor será contagiante e vai deixar qualquer 
ambiente mais leve e descontraído. No trabalho, esti-
mule a cooperação e procure unir os colegas em torno 
dos objetivos em comum. Juntos, vocês terão mais 
força e vão conseguir resultados melhores para todos. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 5 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São 
consideradas pessoas de sorte. Não precisam se esforçar demais para conseguirem realizar seu 
trabalho. Seu número principal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol que é sím-
bolo de nobreza, de liderança, autoridade e poder. O Sol que é símbolo de solidão, isolamento e 
de autoridade também.

Horóscopo nascido em 5 de agosto

Você vai se interessar por tudo que possa abrir a sua 
mente e trazer novos conhecimentos: pode ter curio-
sidade em conhecer melhor outra religião ou cultura, 
pode pensar em aprender outro idioma ou fazer cursos 
e treinamentos para se aperfeiçoar na profissão. No 
emprego, trabalhe em parceria e troque experiências 
com os colegas. 

Marte na Casa dá mais coragem para dizer o que pensa e 
defender as suas ideias. Se você tem uma boa ideia para 
apresentar no trabalho, esta é a hora de procurar os seus 
chefes e mostrar o projeto. Mas Marte também pode 
deixar a sua língua um tanto afiada, então, cuidado 
para não abusar da franqueza nem se envolver em 
discussões ao tentar impor as suas vontades.

Simpatia e bom papo serão bons aliados do seu signo 
nesta quinta-feira. A Lua na Casa 3 deixa você mais 
extrovertida, o que deve facilitar bastante o contato 
com outras pessoas, especialmente no trabalho. Você 
terá muita habilidade para negociar e convencer as 
pessoas.

Quem trabalha em casa ou com serviços domésticos 
terá um dia muito produtivo hoje. Você terá energia 
e iniciativa em dobro para cumprir suas tarefas e dar 
conta do recado. Se você trabalha fora, pode usar toda 
sua experiência para resolver problemas e se destacar 
no que faz e ainda pode colocar em prática um projeto 
antigo que está engavetado há tempos.

A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo e 
aumenta o seu desejo de brilhar. Você vai concentrar 
boa parte da sua energia no trabalho e fará o que esti-
ver ao seu alcance para agradar os chefes e conquis-
tar o reconhecimento que deseja. Não comente seus 
planos para que ninguém tente puxar o seu tapete. 

A Lua na Casa 8 desperta em você um intenso desejo 
por mudanças e Marte aumenta muito a sua vontade 
de se destacar na carreira. Junte essas duas energias e 
você vai querer dar uma guinada na sua vida. Se você 
anda desmotivada no emprego, talvez queira procurar 
outras oportunidades. 
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ARIBESB
BECAFENO
ECOLOGICA

ALIABOT
UMERAME
DESCANSO

CONTADUTO
TEIMOSIA

FORMARMT

C

Repre-
senta o
ouro, na
Bandeira

Buraco
em um 

orçamento
(bras.)

Hábito das
famílias 

nos fins de
semana

Sufixo de
"pode-
rosa"

Casa
noturna

de dança

Letra do
dígrafo

em
"passe" 

Nana
Caymmi,
cantora
da MPB

Reserva
(?), local
como a 

Ilha do Mel
Rainha
hebreia

da Pérsia
(Bíblia)

Suporte da
imagem 

do santo na
procissão

Rebelião de
militares 

contra seus
superiores

O latido
de dor
do cão
(onom.)

O sistema
público de 

saúde 

(?) de
copos:
protege 
a mesa

Levar 
em (?):
consi-
derar

Marca do
indivíduo
cabeça-

dura

Compor;
constituir 

Cuiabá 
é a sua
capital
(sigla)

Tubulação
de água
Nociva; 

prejudicial

Ração
seca 
Cons-
trução

Vontade de vencer;
fibra (fig.)

(?) Piovani, atriz
brasileira

Pedaço fino 
de queijo

O número
como o 5
Tradição
judaica

Nome de
árabes
Pedra

antiafta

Nascido
na Ásia

1.001, em
romanos

É afetado 
pela caspa

Ressur-
gimento

Ponto a ser
julgado

Sílaba de
"raiva"

Mar do (?):
banha Cuba

Traje de 
formandos

Busca

Famosa
praia do

Rio

Preposição
de lugar
Aveia, 

em inglês

3/oat — sus. 5/garra. 6/cabala — caribe. 7/quesito.
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C J A S
C A S E B R E L A B

V E R A N I S T A
A C I D A I I

P L U M A C E R C A
M O L U S C O O N

D O M H C A L O
E V V I N H O

A C I D E N T A D A
O N U E R O R

A R T R O S E U N E

R E A L T A T O
I E E X A M E S
D U D A P A R O

S A M R OM A N O S

Nascido
no estado
de Ivete
Sangalo

Fenômeno
de reper-
cussão do

som

Local de 
incidência
de câncer
feminino 

Consoante
muda da

língua por-
tuguesa

Endure-
cimento
da pele 
do pé

Cheia de
altos e
baixos 

(a estrada)

Tipo de
solo per-
meável

(pl.)

Órgão do
qual faz
parte o
Unicef

Cobrir de
gordura

(a forma)

Sentido
utilizado
na leitura

braile

Avaliação
médica

(pl.)

Cesso 
o movi-
mento 

Os algaris-
mos repre-
sentados
por letras

Sílaba 
de "furor"

Fase;
estágio

Tio (?),
apelido 
dos EUA

Animal
como o
polvo

Talento 

Divisão de
terrenos

Nascido em
Pequim

Pena
usada em
fantasias

A maçã
verde, por
seu sabor

O viajante
praiano

Laborató-
rio (abrev.) 
Título nobre
britânico

Tenho conheci-
mento de

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

Abóbora
(bras.)

Iniciou-se
em 2001

É montado
pelo jóquei
Choupana;

cabana

Roupas de
folião (BA)
Ácido ribo-
nucleico

Oposto 
de "off"

Antônimo 
de "perder"

Sólida

Bebida à
base de

uva

Liga; junta
Academia
do Exér-

cito (sigla)

(?) Nagle,
ator

A moeda
do Brasil

Desgaste
da articu-

lação

2/on. 3/alt — rna — sam — sir. 7/jerimum — molusco.

Confira simpatias poderosas de proteção para o mês do Cachorro Louco
Agosto é o mês do cachorro louco, 

também conhecido como aquele que 
só traz desgosto. Considerado o mês 
mais longo do ano, ouvimos muitos 
relatos sobre energias negativas ron-
dando a vida de muitas pessoas. Assim, 
o jeito é se apegar às simpatias e fazer 
com que sua fé seja o melhor escudo 
em situações de mau-olhado, azar ou 
mau agouro.

Simpatia contra a inveja e para ter 
proteção

Material: sal grosso, um copo com 
água e um espelho;

Modo de Fazer: acrescente no copo 
de água todo sal grosso e misture, 

deixando dissolver bem. Se coloque 
em frente ao espelho, de preferência 
em uma noite de Lua Cheia, durante 
7 dias e faça uma oração para que os 
outros só emanem sentimentos bons 
de amor, paz e alegria para você.

Após 7 dias, pegue a água com 
sal grosso e jogue em um belo jar-
dim ou em um vaso com flores de sua 
preferência.

Vale ressaltar que se você mora no 
litoral, poderá realizar essa simpatia 
com a água do mar.

Simpatia para ter paz e proteção 
no relacionamento

Material: saquinho de pano, arruda 

e sal grosso.
Modo de Fazer: essa simpatia é 

super simples de fazer, mas possui 
muita eficiência. Pegue o saquinho de 
pano e acrescente arruda e sal grosso, 
deixe em um lugar escondido onde 
você e seu companheiro passe muitas 
horas juntos.

Depois de 7 dias, jogue todo o con-
teúdo do saquinho na natureza e se 
preferir poderá repetir toda a simpatia.

Simpatia do Arcanjo Miguel para 
proteção

Material: lenço vermelho, caneta de 
tecido e vela branca de 7 dias.

Modo de Fazer: em uma noite de Lua 
Cheia, pegue o lenço vermelho e escreva 
sobre ele 7 vezes seu primeiro nome e 7 
vezes o nome do Arcanjo Miguel. Dê 3 nós 
no lenço e rapidamente diga:

“Assim creio, assim será, meu 
Arcanjo e fiel amigo, peço que cuide de 
meus caminhos porque sozinho posso 
me machucar!”

Feito isso, acenda a vela de 7 dias e 
guarde o lenço embaixo do travesseiro. 
Quando a vela terminar, jogue tudo em 
água corrente (riacho, rio, cachoeira, 
entre outros).

Fonte: iquilibrio.com
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Deus, para a felicidade do homem, in-

ventou a fé e o amor. O diabo, invejoso, 
fez o homem confundir fé com religião e 

amor com casamento.”
Machado de Assis  

CINEMA  
 Quem ama a sétima arte e ainda não assistiu ao documentário ‘Cinema Novo’, recomendo. Tem na Netflix. 
Cenas de vários clássicos nacionais dão vida à obra, que é nostálgica, um primor!

VIDA ATIVA
Notícia boa: o projeto da prefei-
tura ‘Vida ativa, melhor idade’ 

está de volta. Idosos comemoram, 
afinal eles podem participar de 

sessões de exercícios físicos e ati-
vidades recreativas, e ainda com-
partilhar as alegrias do dia a dia, 
em ginásios de esportes, salões 
comunitários e outros locais de 
bairros e distritos de Umuarama. 
Para participar, informe-se pelo 

3906-1090.

FLORES
Os canteiros de praças e ruas 
de Umuarama nunca estiveram 
tão coloridos! Flores de todas 
as cores e formas compõem a 
paisagem, que ganha beleza 

indescritível, colocando a cida-
de na lista das mais bonitas do 

Paraná. Tudo graças a iniciativas 
do Poder Executivo e do capricho 
dos jardineiros, que certamente 

amam o que fazem.

EMPREGO
O Norospar está contratando en-
fermeiros, técnicos em enferma-
gem e aprendizes. Os interessa-
dos devem enviar currículo para 
rh.norospar@gmail.com ou en-

tregar pessoalmente na recepção 
do hospital, que fica na avenida 
Ipiranga, 3883, em Umuarama. O 

telefone para informações
é 3621-1299.

CAMPANHA
Segue até o próximo dia 10 a 

campanha ‘Doe carinho e confor-
to para quem mais precisa’, que 

tem por objetivo arrecadar fraldas 
descartáveis, roupas, cobertores 
e mantas para recém-nascidos de 

famílias carentes de toda a região. 
Realizada pelo Norospar, conta 

com diversos postos de coleta em 
Umuarama. Informe-se pelo tele-

fone 3621-1299.

EMPATIA E COMPAIXÃO ANDAM JUNTAS?
Hoje em dia muito se fala no assunto, mas, na maioria das vezes, de forma rasa. Entendê-lo um 
pouco mais, buscando definições precisas, acredito que seja uma obrigação nossa. Tempos difí-
ceis, como estes, exigem. Li um bom artigo, do qual pincei frases para compartilhar aqui. Diz a 
autora: “A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela se divide em três tipos: 
emocional, cognitiva e a preocupação empática. A empatia emocional consiste em sentir o que 
o outro está sentindo. A cognitiva é conseguir enxergar pela perspectiva da outra pessoa. E a 
preocupação empática é a capacidade de saber o que o outro precisa de nós em determinado 
momento. A compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento do outro. A empatia nos ajuda a 

olhar com os olhos do outro e a compaixão nos faz desejar ajudar os outros.” 
[Leia a íntegra do artigo em psicoterapiaeafins.com.br]

BAZAR ON-LINE
A sempre dinâmica Regina Mariani Santana tem feito sucesso em suas 
lives. Já que a ordem é se reinventar, a empresária acata o conselho 

e recorre aos meios digitais, com eloquência, naturalidade e simpatia, 
para aquecer as vendas de sua loja de calçados. Inventou o bazar on-
-line, já realizou vários e garante que vêm muitos outros pela frente. 

Iniciativa exemplar!

THIAGO CASONI/ARQUIVO ZC
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